
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Fjellfolkets hus, Hattfjelldal 
Dato: 03.10.2019 
Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN 
Harald Lie Medlem HATTFJELLDAL 
Bodil Haukø Medlem RØYRVIK 
Algot Peder Jåma Medlem SAMETINGET 
Inger Marit Eira-Åhrén Medlem SAMETINGET 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Anne Marit Mevassvik MEDL TFK 
Bjørn Ivar Lamo NESTL GRANE 
Anne Stenhammer MEDL NFK 
Anders Anta Joma MEDL SAMETINGET 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen, det var innkalt vararepresentanter for samtlige medlemmer 
med forfall.  

 

 
Merknader 

 

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 

 Styresak   

ST 25/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte   

ST 26/2019 Referatsaker   

RS 13/2019 Midlertidig svar - søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for bruk av drone til filming i Børgefjell nasjonalpark - Børre 
Aasbø 

 2019/7202 

RS 14/2019 Bru over Tverrelva mellom østre og vestre Tiplingen i 
Hattfjelldal kommune 

 2019/10508 

RS 15/2019 Svar på brev om bru over Tverrelva mellom østre og vestre 
Tiplingen i Hattfjelldal kommune 

 2019/10508 

 Styresak   

ST 27/2019 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe - Børgefjell 
nasjonalparkstyre møte 3 - 2019 

 2018/4516 

ST 28/2019 Besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - 
ferdigbehandling av strategidokument etter høring 

 2018/334 

ST 29/2019 Børgefjell nasjonalpark - produksjon av brosjyre  2019/11000 

ST 30/2019 Revidering av retningslinjer for praktiseringen av regelverket 
for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark/Austre Tiplingan 
landskapsvernområde - videre prosess 

 2019/11002 

ST 31/2019 Tilleggssøknad - dispensasjon fra verneforskriften for bruk av 4 
snøscootere ved snømåling –  Sydkraft AB/Sweco Norge AS 

 2018/20090 

ST 32/2019 Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter til uttransport 
av rivningsavfall fra hytte - Solvor og Kjell Kristiansen 

 2018/953 

ST 33/2019 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell 
nasjonalpark - bruk av helikopter og drone ifb. med 
forskningsprosjekt - Saemien sijte 

 2019/7450 

ST 34/2019 Søknad om dispensasjon for bruk av drone til filming i 
Børgefjell nasjonalpark - Fjarl Production AS v/Børre Aasbø 

 2019/7202 

ST 35/2019 Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for 
oppføring av 2 reingjeterhytter - Tjåehkere sijte 

 2018/377 

 
 



ST 25/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 
 
Behandling: 
Styreleder orienterte om at søker i sak 33/2019 hadde trukket søknaden og at saken derfor trekkes fra 
oppsatt sakliste. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner innkalling og justert saksliste.   
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoller fra styremøte 
03.06.19. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 26/2019 Referatsaker 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 27/2019 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe - Børgefjell nasjonalparkstyre møte 3 - 2019 
 
Behandling 
Nasjonalparkforvalter orienterte om følgende: 

 Straffereaksjoner på ulovlig bruk av drone. 
 Status hengebru i Ranserdal som er et konvensjonsanlegg som det svenske Sametinget har 

driftsansvar for. 
 Årskonferansen i foreningen Norges nasjonalparkkommuner som ble avholdt i Lierne og Røyrvik 

våren 2019. 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
ST 28/2019 Besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - ferdigbehandling av strategidokument 
etter høring 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar besøksstrategien for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde med 
endringer og tillegg etter høring som beskrevet i notat av 04.09.2019, innarbeidet i versjon 4 av 
strategidokumentet.  
 
Besøksstrategien sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. 
 
Enstemmig vedtatt 



Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar besøksstrategien for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde med 
endringer og tillegg etter høring som beskrevet i notat av 04.09.2019, innarbeidet i versjon 4 av 
strategidokumentet.  
 
Besøksstrategien sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning 
 
 
ST 29/2019 Børgefjell nasjonalpark - produksjon av brosjyre 
 
Behandling 
Nasjonalparkstyret diskuterte innhold i brosjyren generelt og enkeltformuleringer spesielt. Styret 
ønsker å fremheve i ingressen at nasjonalparken også er et aktivt kulturlandskap hvor det drives 
reindrift. 
 
Det ble fremmet forslag om å utfordre Miljødirektoratet på å lage brosjyren som en mobilapplikasjon til 
erstatning for papirbaserte løsninger. 
 
Nasjonalparkforvalter la frem utkast til tekst med krav om at nasjonalparkkommuner likebehandles som 
andre aktører under merkevaren i kartpresentasjonen.  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner utkast til ny brosjyre for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 
 
Nasjonalparkforvalter gis fullmakt til å gjennomføre mindre endringer. Inkludert å justert teksten i 
ingressen for å tydeliggjøre at Børgefjell ikke bare er et historisk kulturlandskap men et aktivt 
kulturlandskap hvor det drives reindrift. 
 
Nasjonalparkstyret utfordrer Miljødirektoratet til å lage brosjyren som en mobilapplikasjon til 
erstatning for papirbaserte løsninger. Dette også ut fra et miljøhensyn.  
 
Nasjonalparkstyret sender følgende uttalelse til Miljødirektoratet når det gjelder bruken av merkevaren 
for nasjonalparkkommuner: 
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre krever at nasjonalparkkommuner godkjent 
etter nye kvalitative kriterier synliggjøres i ny brosjyre for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. I kartet til 
brosjyren skal merkevarelogoen plasseres ved navnet på tettstedet som de godkjente 
nasjonalparkkommunene har valgt som sin innfallsport ihht. kriteriene for å bli aktør under 
merkevaren. De fire tettstedene som er kommunenes naturlige innfallsporter er med på utkast til 
brosjyrekart og det vil ikke medføre behov for nytt kartutsnitt.  
 
Alle kommunene rundt Børgefjell har arbeidet aktivt med å bli nasjonalparkkommune etter nye kriterier 
og derigjennom bli aktør under merkevaren Norges nasjonalparker på lik linje med nasjonalparker, 
besøkssentre og nasjonalparklandsbyer. Røyrvik ble godkjent som aktør under merkevaren i oktober 
2018. Grane kommune har fattet vedtak om å søke status, mens Hattfjelldal kommune og Namsskogan 
kommune snarlig vil fatte avgjørelse om de skal søke statusen. 
 
For å nå målene i besøksstrategien til Børgefjell/Byrkije nasjonalpark er god samhandling med 
kommunene rundt Børgefjell gjennom nasjonalparkkommunestatusen et viktig strategisk grep. Dette 
fordi strategien legger opp til at det meste av utvikling skal skje utenfor verneområdet på grunnlag av 
eksisterende infrastruktur. Kommunen som planmyndighet utenfor verneområdet er derfor den 
viktigste aktøren for å oppnå målene i besøksstrategien og i merkevaren, kommunen er gjennom 



statusen som nasjonalparkkommunen forpliktet til å bidra til dette. Ved å arbeide for at alle 
kommunene blir nasjonalparkkommuner under merkevaren vil en arbeide med de samme verdiene 
ihht. kriteriene. Kommunene vil gjennom statusen ha felles mål om flere besøkende, bedre vern og økt 
lokal verdiskaping gjennom merkevaren. Men da må nasjonalparkkommunene og lokalsamfunnet som 
vertskap få lov til å være synlig i markedsføringen av nasjonalparkområdet. 
 
Det er et krav at nasjonalparkkommuner skal ta merkevaren i bruk, det er derfor viktig at dette gis 
tilkjenne på kartet i form av at merkevarelogoen plasseres ved navnet til innfallsporten til 
nasjonalparkkommunen. Nasjonalparkkommunene er en viktig aktør for å realisere merkevaren, 
herunder bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling, styrket vern og mindre press på 
nasjonalparken gjennom gode aktivitets- og opplevelsestilbud på utsiden av vernegrensa. 
 
Å søke status som nasjonalparkkommune og om å bli aktør under merkevaren er ingen lovpålagt 
oppgave. Det gjør kommunene, fordi de tror merkevaren har verdi på sikt. Å oppfylle kravene i 
kriteriesettet er et arbeid som vil kreve bruk av kommunale ressurser. Ressurser det fra før i mange 
kommuner er brist på.  Dersom kommunene sitter igjen med en oppfatning at de ikke kan ta 
merkevaren i bruk på lik linje med de andre aktørene er det en fare for at interessen for merkevaren og 
status som nasjonalparkkommune avtar eller opphører. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner utkast til ny brosjyre for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 
 
Nasjonalparkforvalter gis fullmakt til å gjennomføre mindre endringer. 
 
 
ST 30/2019 Revidering av retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Børgefjell 
nasjonalpark/Austre Tiplingan landskapsvernområde - videre prosess 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende prosess for revidering av 
retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel: 
 

 Nasjonalparkstyret ber rådgivende utvalg ta en gjennomgang av gjeldende retningslinjer og 
komme med tilrådning til neste styremøte. Rådgivende utvalg bes vurdere om andre 
brukerinteresser skal involveres. 

 Revidering av retningslinjer tas opp til behandling på neste styremøte.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende prosess for revidering av 
retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel: 

  
 
 

 
 



ST 31/2019 Tilleggssøknad - dispensasjon fra verneforskriften for bruk av 4 snøscootere ved 
snømåling – Sydkraft AB/Sweco Norge AS 
 
Vedtak 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre opphever vedtak fattet i sak 7/2019 den 
01.03.2019. 
 
2. 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 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 4 (fire) snøscootere med maksimalt 2 snøscootere pr. snømålingsstrekk. 
 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 reinbeitedistriktene 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. At dispensasjonen utvides til å gjelde 4 
snøscootere vil ikke påvirke verneverdiene. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre opphever vedtak fattet i sak 7/2019 den 
01.03.2019. 
 
2. 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 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 4 (fire) 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. At dispensasjonen utvides til å 
gjelde 4 snøscootere vil ikke påvirke verneverdiene. 



 
ST 32/2019 Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter til uttransport av rivningsavfall fra hytte - 
Solvor og Kjell Kristiansen 
 
Vedtak 
Med hjemmel i § 3 pkt. 6.3 c i verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark og § 3 pkt. 6.3 a i 
verneforskriften for Austre Tiplingan landskapsvernområde gis Solvor og Kjell Kristiansen dispensasjon 
for å benytte snøscooter til transport av rivningsavfall fra hytte ved Vestre Tiplingen. 
 
Følgende vilkår settes for tillatelsen: 

 Det gis dispensasjon for inntil 5 (fem) turer sesongen 2019/2020. 
 Siste kjøredato er 30. april. 
 Det forutsettes at alt avfall fra rehabiliteringen transporteres ned innen 30. april 2020 på gitte 

dispensasjoner, og at det ikke søkes om ytterligere dispensasjoner for samme formål. 
 Transport skal foregå etter fast trasé mellom Øyum og hytte ved Vestre Tiplingen 
 Det pliktes å føre kjørebok før den enkelte tur foretas. Utfylt kjørebok og kjøretillatelsen skal 

medbringes på turen og fremvises på forlangende ved kontroll. 
 Kjørebok skal returneres Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre etter endt 

sesong og senest innen 1. juni. 
 
Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjonen strider ikke mot vernevedtakets formål 
og påvirker ikke verneverdiene nevneverdig. Hytte på eiendommen 28/33, tilhørende Solvor og Kjell 
Kristiansen ble sommeren 2019 rehabilitert etter omfattende skader forårsaket av smågnagere. 
Rehabiliteringen har medført en del rivnings-/ byggingsavfall som må transporteres ut av 
verneområdet. Den mest skånsomme måte å foreta denne transporten er med snøscooter. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i § 3 pkt. 6.3 c i verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark og § 3 pkt. 6.3 a i 
verneforskriften for Austre Tiplingan landskapsvernområde gis Solvor og Kjell Kristiansen dispensasjon 
for å benytte snøscooter til transport av rivningsavfall fra hytte ved Vestre Tiplingen. 
 
Følgende vilkår settes for tillatelsen: 

 Det gis dispensasjon for inntil 5 (fem) turer sesongen 2019/2020. 
 Siste kjøredato er 30. april. 
 Det forutsettes at alt avfall fra rehabiliteringen transporteres ned innen 30. april 2020 på gitte 

dispensasjoner, og at det ikke søkes om ytterligere dispensasjoner for samme formål. 
 Transport skal foregå etter fast trasé mellom Øyum og hytte ved Vestre Tiplingen 
 Det pliktes å føre kjørebok før den enkelte tur foretas. Utfylt kjørebok og kjøretillatelsen skal 

medbringes på turen og fremvises på forlangende ved kontroll. 
 Kjørebok skal returneres Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre etter endt 

sesong og senest innen 1. juni. 
 
Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjonen strider ikke mot vernevedtakets formål 
og påvirker ikke verneverdiene nevneverdig. Hytte på eiendommen 28/33, tilhørende Solvor og Kjell 
Kristiansen ble sommeren 2019 rehabilitert etter omfattende skader forårsaket av smågnagere. 
Rehabiliteringen har medført en del rivnings-/ byggingsavfall som må transporteres ut av 
verneområdet. Den mest skånsomme måte å foreta denne transporten er med snøscooter. 
 



ST 33/2019 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark - bruk av 
helikopter og drone ifb. med forskningsprosjekt - Saemien sijte 
 
Søker hadde trukket søknaden i epost av 02.10.2019 og saken er ut fra dette trukket fra sakslisten. 
 
 
ST 34/2019 Søknad om dispensasjon for bruk av drone til filming i Børgefjell nasjonalpark - Fjarl 
Production AS v/Børre Aasbø  
 
Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark har 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 
 
Søknad fra Fjarl Production AS v/Børre Aasbø om dispensasjon for bruk av drone til filming i 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark avslås.  
 
Begrunnelse: 
Søknaden er ikke en konkret bestilt produksjon og er derfor utenfor kriteriene som nasjonalparkstyret 
har satt for å innvilge slike søknader. Nasjonalparkstyret mener at produksjon av teasere/reklame for 
innsalg av mulige produksjoner ikke oppfyller kriteriene og at det er mulig å lage slike uten å bruke 
drone. Nasjonalparkstyret begrunner også avslaget med at en del av aktiviteten skal foregå i en sårbar 
periode ift. reindrift og hekke- og yngletid. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
«Forslag til vedtak fremlegges i møte på grunnlag av nasjonalparkstyrets konklusjoner» 
 
 
ST 35/2019 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 Algot Jåma var inhabil til å behandle saken. 
Det ble stilt spørsmål om Inger Marit Eira-Åhrén var inhabil til å behandle saken. 
 
Algot Jåma og Inger Marit Eira-Åhrén fratrådte møtet. 
 
Ettersom ingen av representantene hadde erklært seg inhabil i forkant av møtet jfr. innkalling var ikke 
personlige vararepresentanter innkalt til møtet.  
 
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.  
 
Algot Jåma og Inger Marit Eira-Åhrén tiltrådte møtet under behandlingen av habilitetsspørsmålet 
 
Algot Jåma ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken ihht. forvaltningslovens § 6a.  
Inger Marit Eira-Åhrén ble enstemmig erklært habil til å behandle saken. 
 
Algot Jåma fratrådte møtet under behandlingen av saken. 
 



Styret konkluderte med at de ikke var vedtaksføre til å behandle saken og at denne måtte settes opp på 
sakslisten til neste møte. 
 
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. 


