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ST 1/2019 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 
28.11.18 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 2/2019 Referatsaker 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 3/2019 Besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - 1. gangs behandling av 
strategidokument. 
 
Behandling 
Nasjonalparkforvalter orienterte om at utkastet var sendt Miljødirektoratet som en foreløpig 
orientering og at det var gitt følgende konkrete tilbakemeldinger på innholdet i versjon 1.0 
 

 Under kapittelet "Kunnskapsgrunnlag" må det være et underkapittel som omhandler 
verneverdier som er sårbare for økt ferdsel. Dette for å gi en bevissthet over hvilke sårbare 
verdier man har og for å vise at de kanaliseringstiltakene man gjør ikke er et problem for 
verdiene i parken, og beskrive tiltak der det er eventuelle konflikter. 

 Før besøksstrategien kan godkjennes må det foreligge en tiltaksplan. Dette for å kunne se de 
konkrete tiltakene som er tenkt gjennomført som deler av de strategiske grepene, for å oppnå 
de målene man har satt seg. 

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at utkast til 
besøksstrategidokument oversendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang etter at følgende 
endringer er foretatt i dokumentet: 
 

 I kapittelet "Kunnskapsgrunnlag" legges inn eget underkapittel som omhandler verneverdier 
som er sårbare for økt ferdsel. Dette for å gi en bevissthet om hvilke sårbare verdier en har og 
for å vise at de kanaliseringstiltakene en gjør ikke er et problem for verdiene i parken, og 
beskriver tiltak der det er eventuelle konflikter. 

 I tiltaksplanen legges det inn konkrete tiltak for å kunne vise hvilke tiltak som er tenkt 
gjennomført som for å oppnå målene og de strategiske grepene en har satt seg. 

 
Nasjonalparkstyret gir styrets leder og nasjonalparkforvalter fullmakt til å innarbeide mindre endringer i 
høringsutkastet etter Miljødirektoratets faglige gjennomgang, krav om større endringer i mål og 
strategiske grep behandles av nasjonalparkstyret. 
 
Høringsutkast til besøksstrategidokument sendes på høring med to måneders høringsfrist. 
 
Enstemmig vedtatt 



Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at utkast til 
besøksstrategidokument datert 01.03.2019 oversendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. 
 
Nasjonalparkstyret gir styrets leder og nasjonalparkforvalter fullmakt til å innarbeide mindre endringer i 
høringsutkastet etter Miljødirektoratets faglige gjennomgang, krav om større endringer i mål og 
strategiske grep behandles av nasjonalparkstyret. 
 
Godkjent høringsutkast til besøksstrategidokument sendes på høring med to måneders høringsfrist. 
 
 
ST 4/2019 Høringsuttalelse fra Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre på 
revideringen av konsesjonene for reguleringen av Øvre Namsen. 
 
Behandling: 
Stian Brekkvassmo stilte spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken.  
Bodil Haukø stilte spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken.  
 
Stian Brekkvassmo og Bodil Haukø fratrådte møtet under behandlingen av habilitetsspørsmålet.  
 
Stian Brekkvassmo ble enstemmig erklært habil til å behandle saken ihht. forvaltningslovens § 6.  
Bodil Haukø ble enstemmig erklært habil til å behandle saken ihht. forvaltningslovens § 6.  
 
Stian Brekkvassmo og Bodil Haukø tiltrådte møtet. 
 
Styreleder Stian Brekkvassmo foreslo følgende nytt kulepunkt 1 ift. forvalters tilrådning: 

 Nasjonalparkstyret er opptatt av at HRV og LRV følges på et stabilt nivå i vannmagasinene, slik 
at både verneverdiene, allmenne interesser og brukerinteresser ivaretas på en best mulig måte. 
En evt. endring i minstevannføringen må ses i sammenheng med dette  

 
Det ble foreslått å endre første setning i kulepunkt 4 til: «Tilrettelegging for friluftsliv gjennom 
vedlikehold og drift av eksisterende brygger/landingsplasser til verneområdet» 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avgir følgende høringsuttalelse til 
revideringen av konsesjonene for reguleringen av Øvre Namsen: 
 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark ble opprettet i 1963, utvidet i 1973 og 2003. Utvidelsen i 2003 ble 
fastsatt ved kgl.res. av 29. august 2003 og medførte at 10 kilometer av elva Namsen nå er vernet som 
nasjonalpark. Utvidelsen medførte også at 6 kilometer av strandlinjen til Namsvatnet grenser mot 
nasjonalparken. Nasjonalparkstyret mener dette må hensynstas spesielt i fastsetting av nye 
konsesjonsvilkår ettersom områdevernet ikke var forutsatt på konsesjonstidspunktet, og at hensikten 
med en revidering nettopp er å justere for endringer i konsesjonsperioden. 
 
Nasjonalparkstyret mener at følgende punkter må innarbeides i ny konsesjon eller utløse krav til tiltak 
gjennom standardvilkårene:  
 

 Nasjonalparkstyret er opptatt av at HRV og LRV følges på et stabilt nivå i vannmagasinene, 
slik at både verneverdiene, allmenne interesser og brukerinteresser ivaretas på en best 
mulig måte. En evt. endring i minstevannføringen må ses i sammenheng med dette.  

 Opprydding i reguleringssonen som danner grense til nasjonalparken. Dette av praktiske 
hensyn men også ift. estetisk betydning for verneområdet.  



 Sikringstiltak mot erosjon og utrasing i grensen mot verneområdet. Manøvreringen av 
Namsvatnet medfører skader i nasjonalparken på grunn av erosjon, dette oppstår spesielt 
når vannstanden er ved HRV eller høyere og vann står innover i verneområdet. Tilsvarende 
oppstår erosjonsskader ved rask heving/senkning av vannstand. Erosjon truer i dag 
verneverdier i nasjonalparken.   

 Tilrettelegging for friluftsliv gjennom vedlikehold og drift av eksisterende 
brygger/landingsplasser til verneområdet. Reguleringen legger hindrer i bruken av området 
og bryggeanlegg kan kompensere for problemet og lette bruken. På reguleringstidspunktet 
så en ikke for seg dagens bruk i reiselivssammenheng og for friluftsliv. Anleggene vil først og 
fremst kunne rette opp skader og ulemper for allmenne interesser som bruker 
nasjonalparken.     

 Overvåkning og nødvendig sikring mot at ørekyte spres inn i nasjonalparken, dette både 
oppstrøms og nedstrøms Namsvatnet. Ørekyte er en fremmed art som truer verneverdiene 
i Børgefjell nasjonalpark, det er stor sannsynlighet for at ørekyten har kommet til 
Namsvatnet på grunn av reguleringen og nasjonalparkstyret mener derfor regulanten må ta 
ansvar for å hindre videre spredning. 

   
Begrunnelse 
Reguleringen av Namsvatnet påvirker verneverdiene i Børgefjell nasjonalpark, da både i grenseområdet 
til nasjonalparken og i elva Namsen som går i verneområdet. Nasjonalparkstyret mener regulanten må 
sette inn avbøtende tiltak som retter en del av skadene reguleringen har påført området. 
 
Enstemmig vedtatt med foreslåtte endring 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avgir følgende høringsuttalelse til 
revideringen av konsesjonene for reguleringen av Øvre Namsen: 
 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark ble opprettet i 1963, utvidet i 1973 og 2003. Utvidelsen i 2003 ble 
fastsatt ved kgl.res. av 29. august 2003 og medførte at 10 kilometer av elva Namsen nå er vernet som 
nasjonalpark. Utvidelsen medførte også at 6 kilometer av strandlinjen til Namsvatnet grenser mot 
nasjonalparken. Nasjonalparkstyret mener dette må hensynstas spesielt i fastsetting av nye 
konsesjonsvilkår ettersom områdevernet ikke var forutsatt på konsesjonstidspunktet, og at hensikten 
med en revidering nettopp er å justere for endringer i konsesjonsperioden. 
 
Nasjonalparkstyret mener at følgende punkter må innarbeides i ny konsesjon eller utløse krav til tiltak 
gjennom standardvilkårene:  
 
 Økt minstevannføring i øvre deler av elva Namsen for å gjenskape en mer naturlig vannføring i 

nasjonalparken, dagens krav til minstevannføring på Bjørnstad flyttes til utløp Namsvassdam. Økt 
vannføring vil redusere gjengroing langs elva og igjenslamming i elva.  

 Opprydding i reguleringssonen som danner grense til nasjonalparken. Dette av praktiske hensyn 
men også ift. estetisk betydning for verneområdet.  

 Sikringstiltak mot erosjon og utrasing i grensen mot verneområdet. Manøvreringen av Namsvatnet 
medfører skader i nasjonalparken på grunn av erosjon, dette oppstår spesielt når vannstanden er 
ved HRV eller høyere og vann står innover i verneområdet. Tilsvarende oppstår erosjonsskader ved 
rask heving/senkning av vannstand. Erosjon truer i dag verneverdier i nasjonalparken.   

 Tilrettelegging for friluftsliv gjennom etablering og drift av brygger/landingsplasser til 
verneområdet. Reguleringen legger hindrer i bruken av området og bryggeanlegg kan kompensere 
for problemet og lette bruken. På reguleringstidspunktet så en ikke for seg dagens bruk i 
reiselivssammenheng og for friluftsliv. Anleggene vil først og fremst kunne rette opp skader og 
ulemper for allmenne interesser som bruker nasjonalparken.     



 Overvåkning og nødvendig sikring mot at ørekyte spres inn i nasjonalparken, dette både oppstrøms 
og nedstrøms Namsvatnet. Ørekyte er en fremmed art som truer verneverdiene i Børgefjell 
nasjonalpark, det er stor sannsynlighet for at ørekyten har kommet til Namsvatnet på grunn av 
reguleringen og nasjonalparkstyret mener derfor regulanten må ta ansvar for å hindre videre 
spredning. 

   
Begrunnelse 
Reguleringen av Namsvatnet påvirker verneverdiene i Børgefjell nasjonalpark, da både i grenseområdet 
til nasjonalparken og i elva Namsen som går i verneområdet. Nasjonalparkstyret mener regulanten må 
sette inn avbøtende tiltak som retter en del av skadene reguleringen har påført området. 
 
 
ST 5/2019 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe - Børgefjell nasjonalparkstyre møte 1 - 2019 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 01.03.2019  
 
Nasjonalparkforvalter orienterer om aktuelle tema: 

 Tildeling av midler til tiltak 2019 
 Oppsynssamling 2019 
 Arbeide med nasjonalparkkommunestatusen 
 Møte Rådgivende utvalg 

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
ST 6/2019 Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsen for bruk av snøscooter ved snømåling i 
Børgefjell nasjonalpark – NTE Energi AS 
 
Behandling 
Det ble foreslått følgende nytt kulepunkt 10: 
Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter og leder for reinbeitedistriktet varsles pr. epost 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48: 

 NTE Energi AS gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 6.1 for bruk av snøscooter i 
forbindelse med snømålinger i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gis for årene 2019, 2020, 2021 og 2022  
 Dispensasjonen gjelder en måling på snømålestrekkene N2, N3 og N4 inntegnet på kart datert 

februar 2009. 
 Inn- og utkjøring til snømålestrekkene skal foregå etter fast trase ihht. kart. 
 Målingen skal gjennomføres i perioden 1. februar til 15. mars. 
 Det kan brukes inntil 3 (tre) snøscootere ved hver måling, og hver måling kan ta inntil 2 dager. 
 Måletraseer skal ha en maksimal lengde på fire km per trase. 
 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv i 

området. 



 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Tjåehkere sijte skal varsles 
i forkant av målingene. 

 Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter og leder for reinbeitedistriktet varsles pr. 
epost. 

 Kjørelogg/GPS-spor for hver tur skal sendes nasjonalparkstyret innen 1. mai. 
 
Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av gitte dispensasjon vil ikke stride mot vernevedtakets 
formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.  
 
Enstemmig vedtatt med foreslåtte endring 
 
Forvalters tilrådning ihht. arbeidsutvalgets konklusjon i møte 30.01.2019: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48: 

 NTE Energi AS gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 6.1 for bruk av snøscooter i 
forbindelse med snømålinger i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gis for årene 2019, 2020, 2021 og 2022  
 Dispensasjonen gjelder en måling på snømålestrekkene N2, N3 og N4 inntegnet på kart datert 

februar 2009. 
 Inn- og utkjøring til snømålestrekkene skal foregå etter fast trase ihht. kart. 
 Målingen skal gjennomføres i perioden 1. februar til 15. mars. 
 Det kan brukes inntil 3 (tre) snøscootere ved hver måling, og hver måling kan ta inntil 2 dager. 
 Måletraseer skal ha en maksimal lengde på fire km per trase. 
 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv i 

området. 
 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Tjåehkere sijte skal varsles 

i forkant av målingene. 
 Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter varsles pr. epost. 
 Kjørelogg/GPS-spor for hver tur skal sendes nasjonalparkstyret innen 1. mai. 

 
Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av gitte dispensasjon vil ikke stride mot vernevedtakets 
formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.  
 



ST 7/2019 Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsen for bruk av snøscooter ved snømåling i 
Børgefjell nasjonalpark – Sydkraft AB/Sweco Norge AS 
 
Behandling 
Det ble foreslått følgende nytt kulepunkt 9: 
Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter og leder for reinbeitedistriktet varsles pr. epost 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48: 

 Sydkraft Hydropower gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 6.1 for bruk av snøscooter i 
forbindelse med snømålinger i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gis for årene 2019, 2020, 2021 og 2022   
 Dispensasjonen omfatter en snømåling på snømålestrekkene AB7 og AB8 inntegnet på kart 

datert 19.01.2018.  
 Inn- og utkjøring til snømålestrekkene skal foregå etter fast trase ihht. kart datert 19.01.2018. 
 Målingen skal gjennomføres i perioden 15. februar til 15. mars. 
 Det kan brukes inntil 3 (tre) snøscootere. 
 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv i 

området. 
 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne.  
 Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter og leder for reinbeitedistriktet varsles pr. 

epost. 
 Kjørelogg/GPS-spor for hver tur skal sendes nasjonalparkstyret innen 1. mai. 

 
Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av gitte dispensasjon vil ikke stride mot vernevedtakets 
formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. 
 
Enstemmig vedtatt med foreslåtte endringer 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48: 

 Sydkraft Hydropower gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 6.1 for bruk av snøscooter i 
forbindelse med snømålinger i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gis for årene 2019, 2020, 2021 og 2022   
 Dispensasjonen omfatter en snømåling på snømålestrekkene AB7 og AB8 inntegnet på kart 

datert 19.01.2018.  
 Inn- og utkjøring til snømålestrekkene skal foregå etter fast trase ihht. kart datert 19.01.2018. 
 Målingen skal gjennomføres i perioden 15. februar til 15. mars. 
 Det kan brukes inntil 3 (tre) snøscootere. 
 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv i 

området. 
 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne.  
 Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter varsles pr. epost. 
 Kjørelogg/GPS-spor for hver tur skal sendes nasjonalparkstyret innen 1. mai. 

 
 



Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av gitte dispensasjon vil ikke stride mot vernevedtakets 
formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. 
 
 
ST 8/2019 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for forskningsprosjekt "økosystem Børgefjell" 
- Norsk institutt for naturforskning 
 
Behandling 
Følgende endringer til forvalters tilrådning ble foreslått i møte: 

 Antall viltkamera med åteblokk reduseres fra inntil 14 til inntil 10 viltkamera. 
 Antall viltkamera på fjellrevhi reduseres fra inntil 15 til inntil 10 viltkamera. 
 Dispensasjon for bruk av snøscooter til vinterfeltarbeid endres fra 15. mai til 20. april.  

Nasjonalparkstyret ønsker å presisere følgende ovenfor tiltakshaver: 
 Når det gjelder varsling av reindriftsnæringen ved bruk av helikopter skal varslingen skje i god 

tid før flygingen gjennomføres, det har vært tilfelle at varslingen har skjedd samme dag som 
flygingen gjennomføres med det resultat at næringen ikke har kunne følge opp. 

 Åteblokker skal fjernes fra området etter at kartleggingen er gjennomført, det har vært tilfeller 
av at åteblokkene er blitt liggende igjen etter at kamera er tatt inn. 

  Det er ønskelig at det opprettes lokale prosjektstillinger til den pågående forskningsaktiviteten 
i Børgefjell for å få lokal sysselsetting og for lokal forankring.  

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

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon for 
klappfellefangst av smågnagere i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon for 
oppsett og utlegging av temperaturloggere i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.  

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon for 
fastmerking av vegetasjonstransekt og lemenplott i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Norsk institutt for naturforskning v/Nina E. Eide gis tillatelse til oppsetting av inntil 10 
viltkamera med åteblokk i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Kameraene skal merkes med formål 
og kontaktinformasjon. 

 Norsk institutt for naturforskning v/Nina E. Eide gis tillatelse til oppsetting viltkamera på inntil 
10 fjellrevhi i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Kameraene skal merkes med formål og 
kontaktinformasjon.   

 Dispensasjonene for smågnagerfangst, utlegging av temperaturloggere, fastmerking av 
vegetasjonstransekt og lemenplott, oppsett av viltkamera gjelder for årene 2019, 2020 og 2021. 

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon for bruk 
av snøscooter til vinterfeltarbeid i forskningsprosjektet «økosystem Børgefjell» i 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Dispensasjonen gjelder til og med 20. april i årene 2019, 2020 
og 2021. 

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon fra § 3 
pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter til frakt av materiell, utstyr og feltteam i 
forbindelse feltarbeid i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer/flyginger med fire (4) landinger ved henholdsvis Litle 
Kjukkelen (øst av Bisseggelva), hytte ved Nedre Båttjørna, oppi lia sør for Vestre Tiplingen og 
hytta i Ranserdalen.  



 Dispensasjonen for bruk av helikopter gjelder i periodene august 2019, august 2020 og august 
2021 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i 
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven. 

 Dersom det er rein i området skal det også tas hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije Sijte 
v/Tor Enok Larsen kontaktes, tilsvarende skal Tjåehkere Sijte v/Anta Joma kontaktes for å få 
oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser. 

 Norsk institutt for naturforskning v/prosjektleder Nina E. Eide skal ved prosjektperiodens slutt 
sende rapport over den samlede virksomheten som prosjekt «Økosystem Børgefjell» har i 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 
Begrunnelse 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjonen strider ikke mot vernevedtakets formål 
og påvirker ikke verneverdiene nevneverdig. Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell 
nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i forskningsprosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og 
være med på å danne et godt grunnlag for den framtidige forvaltningen. Dette gjelder ikke bare lokalt, 
men også i nasjonal sammenheng. Prosjektet inngår i et nasjonalt prosjekt som omfatter flere områder 
i Norge. Prosjektet er i tråd med målsetninger i forvaltningsplanen.  
 
Enstemmig vedtatt med foreslåtte endringer 
 
Nasjonalparkstyret ønsker å presisere følgende ovenfor tiltakshaver: 

 Når det gjelder varsling av reindriftsnæringen ved bruk av helikopter skal varslingen skje i god 
tid før flygingen gjennomføres, det har vært tilfelle at varslingen har skjedd samme dag som 
flygingen gjennomføres med det resultat at næringen ikke har kunne følge opp. 

 Åteblokker skal fjernes fra området etter at kartleggingen er gjennomført, det har vært tilfeller 
av at åteblokkene er blitt liggende igjen etter at kamera er tatt inn. 

  Det er ønskelig at det opprettes lokale prosjektstillinger til den pågående forskningsaktiviteten 
i Børgefjell for å få lokal sysselsetting og for lokal forankring.  

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

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon for 
klappfellefangst av smågnagere i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon for 
oppsett og utlegging av temperaturloggere i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.  

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon for 
fastmerking av vegetasjonstransekt og lemenplott i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Norsk institutt for naturforskning v/Nina E. Eide gis tillatelse til oppsetting av inntil 14 
viltkamera med åteblokk i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Kameraene skal merkes med formål 
og kontaktinformasjon. 

 Norsk institutt for naturforskning v/Nina E. Eide gis tillatelse til oppsetting viltkamera på inntil 
15 fjellrevhi i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Kameraene skal merkes med formål og 
kontaktinformasjon.   

 Dispensasjonene for smågnagerfangst, utlegging av temperaturloggere, fastmerking av 
vegetasjonstransekt og lemenplott, oppsett av viltkamera gjelder for årene 2019, 2020 og 2021. 

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon for bruk 
av snøscooter til vinterfeltarbeid i forskningsprosjektet «økosystem Børgefjell» i 



Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Dispensasjonen gjelder til og med 15. mai i årene 2019, 2020 og 
2021. 

 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina E. Eide gis dispensasjon fra § 3 
pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter til frakt av materiell, utstyr og feltteam i 
forbindelse feltarbeid i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer/flyginger med fire (4) landinger ved henholdsvis Litle 
Kjukkelen (øst av Bisseggelva), hytte ved Nedre Båttjørna, oppi lia sør for Vestre Tiplingen og 
hytta i Ranserdalen.  

 Dispensasjonen for bruk av helikopter gjelder i periodene august 2019, august 2020 og august 
2021 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i 
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven. 

 Dersom det er rein i området skal det også tas hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije Sijte 
v/Tor Enok Larsen kontaktes, tilsvarende skal Tjåehkere Sijte v/Anta Joma kontaktes for å få 
oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser. 

 Norsk institutt for naturforskning v/prosjektleder Nina E. Eide skal ved prosjektperiodens slutt 
sende rapport over den samlede virksomheten som prosjekt «Økosystem Børgefjell» har i 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 
Begrunnelse 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjonen strider ikke mot vernevedtakets formål 
og påvirker ikke verneverdiene nevneverdig. Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell 
nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i forskningsprosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og 
være med på å danne et godt grunnlag for den framtidige forvaltningen. Dette gjelder ikke bare lokalt, 
men også i nasjonal sammenheng. Prosjektet inngår i et nasjonalt prosjekt som omfatter flere områder 
i Norge. Prosjektet er i tråd med målsetninger i forvaltningsplanen.  
 
 
ST 9/2019 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for organisert ferdsel - Naturlige Helgeland AS 
 
Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriftenes § 3 pkt. 5.2 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 
 

 Naturlige Helgeland AS gis dispensasjon fra verneforskriftene for gjennomføring av 2 (to) 
organiserte turer i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde.  

 Dispensasjonen gjelder fra 1. mars til og med 31. mars 2019. 
 Dispensasjonen gjelder turfølge på inntil 14 personer inkl. guide. 
 Turen skal gjennomføres etter følgende 2 traseer ihht. kart vedlagt søknad: 

o Tomasvatn, Jengelen, Gaukaren, Kjukkelen, Tiplingan og Storvollen/Sjånes 
o Namsvatnet, Virmadalen, Gaukaren, Kjukkelen, Båttjønnene, Legdvatn og Øyum i 

Susendal.  
 Dispensasjonen gjelder for leirplasser ved: 

o Jengelvatnet 
o Store Kjukkelvatn 
o Vestre Tiplingen 
o Gaukaren 
o Båttjønnen 
o Legdvatnet 



 Arrangør og deltakende guide må gjøre seg godt kjent med vernebestemmelsene og 
retningslinjene i forvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Deltakerne må bevisstgjøres på at de oppholder seg i en nasjonalpark og at det derfor er viktig å 
fokusere på at den enkeltes og gruppas aktivitet skal sette så få spor som mulig på naturmiljøet  

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

 Søknadens punkt om flerårig dispensasjon avslås ihht. forvaltningsplanens krav om driftsplan 
for å gi flerårig dispensasjoner. 
 

Begrunnelse: 
Tiltaket vil i liten grad påvirke verneverdiene da den foregår i et begrenset tidsrom. Dispensasjonen 
gjelder for to turer i mars og vil ut fra dette være begrenset i tid og rom. Det vektlegges også at 
omsøkte traseer er lagt til områder med eksisterende ferdsel og vil således i liten grad gi økt belastning 
på områder hvor det fra før er liten ferdsel. Ved at berørte reinbeitedistrikt kontaktes før turen 
gjennomføres minskes mulighetene for at tamrein forstyrres unødig.   
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
«Søknaden er sendt berørte reinbeitedistrikt ihht. generelle retningslinjer for saksbehandling i 
forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark med frist for uttalelse er 25. februar 2019 
 
Forvalter har ut fra dette ikke utarbeidet tilrådning» 
 
 
ST 10/2019 Vurdere anmeldelse av brudd på vernebestemmelsene for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 
(Unntatt offentlighet jfr. offl. § 24, 2 ledd) 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å anmelde brudd på 
vernebestemmelsene for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark ihht. vedlagte utkast til anmeldelse. 
 
Begrunnelse: 
I henhold til nasjonalparkstyrets vedtekter pkt. 8.5 har styret, som forvaltningsmyndighet et selvstendig 
ansvar for å påse at alle brudd på verneforskriftene som styret får kjennskap til blir rapportert/anmeldt 
til politiet dersom det er grunn til å anta at forholdet er straffbart. 
 
Nasjonalparkstyret mener de påviste forhold er klare brudd på vernebestemmelsene og derfor må 
anmeldes.  
 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å anmelde brudd på 
vernebestemmelsene for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark ihht. vedlagte utkast til anmeldelse. 
 
Begrunnelse: 
I henhold til nasjonalparkstyrets vedtekter pkt. 8.5 har styret, som forvaltningsmyndighet et selvstendig 
ansvar for å påse at alle brudd på verneforskriftene som styret får kjennskap til blir rapportert/anmeldt 
til politiet dersom det er grunn til å anta at forholdet er straffbart. 
 
Nasjonalparkstyret mener de påviste forhold er klare brudd på vernebestemmelsene og derfor må 
anmeldes.  



 
ST 11/2019 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre - 2019 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2019: 
 
- 03.06 - Røyrvik 
- 03.10 - Hattfjelldal 
- 20.11 – Grane 
 
Ved få saker kan styreleder avlyse oppsatte møte, alternativt gjennomføre møte som epostmøte. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2019: 
 
- xx.xx - Røyrvik 
- xx.xx - Hattfjelldal 
- xx.xx – Grane 
 
Ved få saker kan styreleder avlyse oppsatte møte, alternativt gjennomføre møte som epostmøte. 
 
 
ST 12/2019 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for organisert ferdsel våren 2019 - 
Møteplass Børgefjell 
 
Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 5.2 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 
 

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

 Dispensasjonen gjelder for 23 – 24. mars og 30. – 31. mars. 
 Dispensasjonen gjelder turfølge på inntil 6 personer inkl. guide. 
 Turen gjennomføres etter traseer fra Tiplingen skogstue via Jengelhytta til Tomasvatnet ihht. 

vedlagte kart i søknad. 
 Arrangør og deltakende guide må gjøre seg godt kjent med vernebestemmelsene og 

retningslinjene i forvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 
 Deltakerne må bevisstgjøres på at de oppholder seg i en nasjonalpark og at det derfor er viktig å 

fokusere på at den enkeltes og gruppas aktivitet skal sette så få spor som mulig på naturmiljøet  
 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 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 overnatting skjer på hytter i området og vil derfor ikke medføre etablering 
av leirplasser for overnatting/opphold. Ved at berørte reinbeitedistrikt kontaktes før turen 
gjennomføres minskes mulighetene for at tamrein forstyrres unødig.   
 
Enstemmig vedtatt 



 
Forvalters tilrådning: 
«Søknaden er sendt berørte reinbeitedistrikt ihht. generelle retningslinjer for saksbehandling i 
forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark med frist for uttalelse er 28. februar 2019 
 
Forvalter har ut fra dette ikke utarbeidet tilrådning» 
 
 
ST 13/2019 Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av materialer til hytte – 
Solvor og Kjell Kristiansen 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avslår søknad fra Solvor og Kjell Kristiansen 
av 08.12.2018 om dispensasjon fra vernebestemmelsene for bruk av snøscooter for transport av 
materialer for skifte av tak på hytte ved Vestre Tiplingen. 
 
Begrunnelse 
Nasjonalparkstyret mener at tidligere gitte dispensasjon for transport av materialer skulle ha dekket 
behovet, og at evt. transportbehov utover dette dekkes ved bruk av tidligere innvilget dispensasjon om 
6 turer pr. år for bruk av snøscooter til transport til hytten. 
 
Enstemmig vedtatt    
 
Forvalters tilrådning: 
Ingen tilrådning fremlagt 


