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ST 15/2019 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 
01.03.19 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 16/2019 Referatsaker 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 17/2019 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe - Børgefjell nasjonalparkstyre møte 2 - 2019 
 
Behandling 
Nasjonalparkforvalter orienterte om følgende: 

 Nyhetsinnslag i Dagsrevyen 18. april om bruk av drone i Børgefjell nasjonalpark 
 Søknad om bruk av drone innkommet 2 dager før styremøte 
 Søknad fra Sweco om å benytte 4 snøscootere i stedet for 3 snøscooter i gitte dispensasjon 
 Møte i rådgivende utvalg 
 Status nasjonalparkkommune 

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 

 Søknader om bruk av drone må være spesifikke på formål, område og tidsperiode, det gis ikke 
generelle dispensasjoner. Søker tilskrives med orientering om at søknad ikke vil bli behandlet 
før til neste møte og at det da må foreligge søknad på konkret formål med angitt område og 
tidsperiode. 

 På neste møte tas henvendelse fra Sweco AS opp som egen sak.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 



ST 18/2019 Besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - 2. gangs behandling av 
strategidokument. 
 
Behandling 
Det ble tatt en gjennomgang av alle innkomne høringsuttalelser hvor innspill/spørsmål/kommentarer 
ble kommentert av nasjonalparkforvalter. Ingen av høringsuttalelsene var negative til beskrevne 
hovedmål og strategiske grep. I høringen kom det inn noen spørsmål ift. gjennomføringen og evt. 
konsekvenser  av de ulike tiltak. Det ble også henvist til at en del av innspillene/ønskene er beskrevet i 
forvaltningsplanen hvor de naturlig hører hjemme og derfor ikke er omtalt i besøksstrategidokumentet 
som er et vedlegg til forvaltningsplanen. Det ble poengtert at det må være en avveining av hvor 
detaljert dokumentet skal være ift. størrelse på dokumentet, det som står i beskrivelsene i dokumentet 
må ha direkte relevans til besøksstrategien.  
 
Ut fra at det har vært kort tid mellom høringsfrist og styrebehandling ble det foreslått å utsette endelig 
behandling til neste styremøte 3. oktober. Med forbehold om at det ikke kommer inn avvikende 
høringsuttalelse i etterkant ser ikke nasjonalparkstyret for seg at det blir store endringer i dokumentet, 
kun endringer på detaljer. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering og vedtar å 
utsette endelig behandling til styremøte 3. oktober 2019. Til møtet utarbeides revidert versjon av 
besøksstrategien hvor endringer og tilføyelser er anmerket. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar besøksstrategien for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde med følgende 
endringer/tillegg etter gjennomført høring:  
 
Besøksstrategien sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning 
 
 
ST 19/2019 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for lavtflyvning og landingstillatelse med 
helikopter, fangst og merking av snøugle - Norsk institutt for naturforskning 
 
Behandling 
Etter innspill fra Sametingsrepresentantene ble det foreslått følgende endringer ift. forvalters 
tilrådning: 
 
«Dispensasjon gjelder for perioden fra 15. juni til 1. august 2019» 
endres til: 
«Dispensasjon gjelder for perioden fra 15. juli til 31. august 2019» 

«Dersom det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne. Før flyging 
skal Byrkije Sijte v/Tor Enok Larsen og Tjåehkere Sijte v/Anta Joma kontaktes for å få oversikt over hvor 
reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser» 
endres til: 
Dersom det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne. Før flyging 
skal Byrkije Sijte v/Tor Enok Larsen og Tjåehkere Sijte v/Anta Joma kontaktes i god tid for å få oversikt 
over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser. 



 
Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 fatter Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre følgende vedtak: 
 
1. Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt. 3.1 i verneforskriften for fangst, 
prøvetaking og merking av snøugle i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 
 
2. Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av helikopter i forbindelse med fangst og merking av snøugle. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder for perioden fra 15. juli til 31. august 2019. 
 Dispensasjonen skal kun benyttes etter observasjoner av snøugle i nasjonalparken. 
 Det skal tas særlig hensyn til fjellreven i forbindelse med feltarbeidet og tiltakshaver skal sikre 

seg god oversikt over potensielle fjellrevhi og ynglinger før feltarbeidet starter. 
 Lavtflyging og landing med helikopter skal ikke skje nærmere enn 1 km fra bebodde fjellrevhi. 
 Dersom det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne. Før 

flyging skal Byrkije Sijte v/Tor Enok Larsen og Tjåehkere Sijte v/Anta Joma kontaktes i god tid for 
å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser. 

 
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 endringer 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 fatter Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre følgende vedtak: 
 
1. Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt. 3.1 i verneforskriften for fangst, 
prøvetaking og merking av snøugle i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 
 
2. Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av helikopter i forbindelse med fangst og merking av snøugle. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder for perioden fra 15. juni til 1. august 2019. 
 Dispensasjonen skal kun benyttes etter observasjoner av snøugle i nasjonalparken. 
 Det skal tas særlig hensyn til fjellreven i forbindelse med feltarbeidet og tiltakshaver skal sikre 

seg god oversikt over potensielle fjellrevhi og ynglinger før feltarbeidet starter. 
 Lavtflyging og landing med helikopter skal ikke skje nærmere enn 1 km fra bebodde fjellrevhi. 
 Dersom det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne. Før 

flyging skal Byrkije Sijte v/Tor Enok Larsen og Tjåehkere Sijte v/Anta Joma kontaktes for å få 
oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser. 

 
 



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 20/2019 Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for flyging og landing med helikopter 
ved transport av materialer til hytte i Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde - Elmar 
Svendsen AS 
 
Behandling 
Etter innspill fra Sametingsrepresentantene ble det foreslått følgende endringer ift. forvalters 
tilrådning: 
 
«Dispensasjon gjelder for perioden fra 10. juni til 1. august 2019» 
endres til: 
«Dispensasjon gjelder for perioden fra 25. juni til 31. august 2019» 
 
«Hvis det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije sijte v/Tor 
Enok Larsen kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig 
forstyrrelser» 
endres til: 
«Hvis det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije sijte v/Tor 
Enok Larsen kontaktes i god tid for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå 
unødig forstyrrelser» 

 
Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 fatter Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre følgende vedtak: 
 
Elmar Svendsen AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde for bruk av helikopter til transport av materiell og utstyr i forbindelse 
med renovering av hytte på eiendommen 28/33 i Hattfjelldal kommune. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder for perioden 25. juni til 31. august 2019. 
 Dispensasjonen gjelder for inntil 5 (fem) turer/flyginger. 
 Dispensasjonen gjelder kun Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde, flyging i 

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark skal ikke forekomme. 
 Hvis det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije sijte 

v/Tor Enok Larsen kontaktes i god tid for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik 
kunne unngå unødig forstyrrelser. 

 
Begrunnelse 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjonen strider ikke mot vernevedtakets formål 
og påvirker ikke verneverdiene nevneverdig.  
 
Enstemmig vedtatt med endringer 
 



Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 fatter Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre følgende vedtak: 
 
Elmar Svendsen AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde for bruk av helikopter til transport av materiell og utstyr i forbindelse 
med renovering av hytte på eiendommen 28/33 i Hattfjelldal kommune. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Dispensasjon gjelder for perioden 10. juni til 1. august 2019. 
 Dispensasjonen gjelder for inntil 5 (fem) turer/flyginger. 
 Dispensasjonen gjelder kun Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde, flyging i 

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark skal ikke forekomme. 
 Hvis det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije sijte 

v/Tor Enok Larsen kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå 
unødig forstyrrelser. 

 
Begrunnelse 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjonen strider ikke mot vernevedtakets formål 
og påvirker ikke verneverdiene nevneverdig.  
 
 
ST 21/2019 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for bruk av helikopter - nasjonal 
innsjøundersøkelse 2019 - Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 
 
Behandling 
Følgende endring ble foreslått til forvalters tilrådning: 
 
«Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før flyging skal Tjåehkere sijte v/Anta Joma 
og Byrkije sijte v/Tor Enok Larsen kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne 
unngå unødig forstyrrelser» 
endres til: 
«Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før flyging skal Tjåehkere sijte v/Anta Joma 
og Byrkije sijte v/Tor Enok Larsen kontaktes i god tid for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og 
slik kunne unngå unødig forstyrrelser» 
 
Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

 Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 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 spesifisert i søknad av 
24.05.19. 

 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 15.09 2019 tom. 01.12.2019.  
 Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før flyging skal Tjåehkere sijte 

v/Anta Joma og Byrkije sijte v/Tor Enok Larsen kontaktes i god tid for å få oversikt over hvor 
reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser. 

 
 



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/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. 
 
Enstemmig vedtatt med endringer 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

 Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 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 spesifisert i søknad av 
24.05.19. 

 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 15.09 2019 tom. 01.12.2019.  
 Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før flyging skal Tjåehkere sijte 

v/Anta Joma og Byrkije sijte v/Tor Enok Larsen kontaktes for å få oversikt over hvor reinen 
befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser. 

 
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/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 22/2019 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for organisert ferdsel i mars 2020 - Naturlige 
Helgeland AS 
 
Behandling: 
Følgende tillegg til forvalters tilrådning ble foreslått: 

 Det må presiseres at all søppel skal tas med ut. 
 Reinbeitedistriktene skal kontaktes i god tid før gjennomføring av tiltaket. 

 
Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriftenes § 3 pkt. 5.2 fatter Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre 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 2020. 
 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. 
All søppel skal tas med ut  

 Før ferdselen gjennomføres skal Byrkije Sijte v/Tor Enok Larsen og Tjåehkere Sijte v/Anta Joma 
skal kontaktes i god tid 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 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 med tillegg 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriftenes § 3 pkt. 5.2 fatter Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre 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 2020. 
 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 Byrkije Sijte v/Tor Enok Larsen og Tjåehkere Sijte v/Anta Joma 
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 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.   
 
 
ST 23/2019 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for utpassering av fjelltrimpost på 
Susenfjellenden - Fjelltrimmen i Hattfjelldal 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak: 
 

1. Hattfjelldal idrettsråd gis med hjemmel § 3 pkt. 5.2 dispensasjon fra verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for etablering av fjelltrimpost på 
Susenfjellenden. 

2. Dispensasjonen gjelder 2019, 2020, 2021 og 2022. 
 
Begrunnelse: 
Aktiviteten vil i liten grad påvirke verneverdiene da den foregår i et begrenset område etter 
eksisterende sti.  Aktiviteten vil være begrenset i tid og rom. Det vektlegges også at det vanligvis er 
ferdsel i området.   
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak: 
 

1. Hattfjelldal idrettsråd gis med hjemmel § 3 pkt. 5.2 dispensasjon fra verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for etablering av fjelltrimpost på 
Susenfjellenden. 

2. Dispensasjonen gjelder 2019, 2020, 2021 og 2022. 

 
Begrunnelse: 
Aktiviteten vil i liten grad påvirke verneverdiene da den foregår i et begrenset område etter 
eksisterende sti.  Aktiviteten vil være begrenset i tid og rom. Det vektlegges også at det vanligvis er 
ferdsel i området.   
 
 
 



ST 24/2019 Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for oppføring av 2 reingjeterhytter - Tjåehkere sijte 
 
Behandling 
Algot Jåma foreslo følgende:  
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å utsette behandling av sak 
24/2019. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å utsette behandling av sak 
24/2019. 
  
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 
 
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. 


