
 
 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Fjernmøte ved bruk av Teams 
Dato: 25.11.2020 
Tidspunkt: 08:30 – 11:45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Stian Brekkvassmo Leder Namsskogan kommune 
Ellen Kristine Schjølberg Nestleder Grane kommune 
Randi Dille Medlem Trøndelag fylkeskommune 
Kim Andree Haugan Schei Medlem Nordland fylkeskommune 
Harald Lie Medlem Hattfjelldal kommune 
Bodil Haukø Medlem Røyrvik kommune 
Aslak Anta Jåma Medlem Sametinget 
Algot Peder Jåma Medlem Sametinget 

 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Eva Bendikke B. Jåma  Medlem Sametinget 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen   

 
Merknader 

 

Andre: 
Navn Stilling 
Carl Norberg Statens naturoppsyn 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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ST 14/2020 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 
25.06.20.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 15/2020 Referatsaker 
 
Behandling: 
Styreleder referatene kort listen over referatsaker. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 16/2020 Oppsynsrapport 2020 - Statens naturoppsyn 
 
Behandling: 
Carl Norberg fra Statens naturoppsyn presenterte årsrapport for 2020. Nasjonalparkforvalter 
kommenterte noen av punktene i rapporten før det ble åpnet for spørsmål i møte. 
 
I rapporten oppfordres nasjonalparkstyret og reindriftsnæringen om å få reindriftens barmarkskjøring 
og bruk av helikopter til å bli i tråd med verneforskriftens bestemmelser. Dette i forhold til at det pr. i 
dag ikke er søkt dispensasjon fra verneforskriften for denne bruken. For SNO som tilsynsmyndighet er 
dette en vanskelig situasjon ift. kontroll og oppfølging av vernebestemmelsene. Det ble videre referert 
til pågående prosess mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet med å lage en nasjonal 
veileder for saksbehandling av slike saker, forvaltningsmyndigheten har fått beskjed om å avvente 
videre oppfølgning inntil veilederen er klar. I styremøte ble det videre en diskusjon om grensesnittet 
mellom verneforskriftens bestemmelser, reindriftslovens bestemmelser og reindriftens rettigheter. Ut 
fra diskusjonen ble det konkludert med at temaet tas opp som egen sak på neste styremøte hvor en får 
med juridiske kompetanse til å redegjøre om gjeldene bestemmelser. 
 
Rekreasjonsløype i Hattfjelldal som tangerer verneområdegrensen ble diskutert da denne er omtalt i 
rapporten. Oppsynet har dokumenterer at stikket løypen går nærmere verneområdet en vedtatt løype, 
samt manglende skilting. Her kan det vurderes å rette henvendelse til Hattfjelldal kommune ifb. med 
høring om kommunalt løypenett. 
 
Carl Norberg orienterte videre om byggesak med avvik i Austre Tiplingan landskapsvernområde. 
Nasjonalparkstyret ga i november 2016 dispensasjon til skifte av tak på hytte, samt etablere 
takoverbygg på inntil 3 meter. Ved bygningskontroll i 2020 viser det seg at det også er etablert gulv 
under takoverbygget, rekkverk, flytting av inngangsdør mm. Ut fra byggesaksbehandlingen til 
Hattfjelldal kommune i 2017 viser det seg også at taket er hevet 20 cm ift. tidligere tak. SNO har 
forelagt saken for jurister i Miljødirektoratet som har konkludert med at SNO ikke skal anmelde saken. 
Men at nasjonalparkstyret selv skal vurdere anmeldelse, alternativ kreve retting/ kreve tvangsmulkt. 
Styret konkluderte med at tiltakene som er utførte på hytte er søknadspliktige. Og at det fremlegges 



egen sak på neste styremøte etter at tiltakshaver er gitt muligheten til skriftlig å forklare seg om 
tiltaket.         
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 
 

 Årsrapport for 2020 fra SNO gir en god oversikt på aktiviteten og utfordringene i området, 
rapporten er et godt dokument for nasjonalparkstyrets videre arbeid.  

 Det bes om at reindriftens barmarkskjøring og bruk av helikopter i verneområdene tas opp som 
tema på neste møte. Juridiske kompetanse fra reindriftsforvaltningen bes redegjøre for 
grensesnittene mellom verneforskriftene, reindriftsloven, reindriftens rettigheter og plikter 
gjennom bruksregler og distriktsplaner. 

 På neste styremøte fremlegges påviste avvikt i byggetiltak i Austre Tiplingan 
landskapsvernområde som egen sak. 

 
Enstemmig vedtatt med tillegg   
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
ST 17/2020 Bestillingsdialog 2020 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan 
landskapsvernområde 
 
Behandling: 
Forvalter gjennomgikk Arbeidsutvalgets forslag til tiltak for 2021 som stort sett er hentet fra 
tiltaksplanen i vedtatt besøksstrategi 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det søkes tiltaksmidler for 
følgende tiltak i Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde i 2021: 
 

 Startpunkt/infopunkt Simskardet - oppgradering ihht. merkevaren Norges nasjonalparker og 
besøksstrategi. Etablering av informasjonstavler, skilting, utvidelse parkeringsareal, 
stitilrettelegging mm 

 Startpunkt/infopunkt Namsvatn - oppgradering ihht. merkevaren Norges nasjonalparker og 
besøksstrategi. Etablering av informasjonstavler, oppholdsområde, sittegrupper mm 

 Infopunkt Røyrvik - innfallsport til nasjonalparkkommunen Røyrvik/startpunkt Viewpoint 
Børgefjell. 

 Infopunkt Namsskogan på Trones - samarbeid med besøkssenter rovdyr 
 Skjøtsel av sti ved Orvatnet - stiforsterkning ved supplerende klopplegging 
 Supplerende klopplegging av sti til Viewpoint Børgefjell. 
 Løveskilt med evt. underskilting og skiltstenger. 

 
Innspill til ønsket SNO ressurs for 2021 framgår av oversikt datert 18.11.2020  
 
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 



Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for nasjonalparkstyret Børgefjell - 18.11.2020  

Behandling: 
Forvalter gjennomgikk forvalters forslag til tiltak for 2021 som stort sett er hentet fra tiltaksplanen i 
vedtatt besøksstrategi 

Vedtak 

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det søkes tiltaksmidler for 
følgende tiltak i Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde i 2021: 

 Startpunkt/infopunkt Simskardet - oppgradering ihht. merkevaren Norges nasjonalparker og 
besøksstrategi. Etablering av informasjonstavler, skilting, utvidelse parkeringsareal, 
stitilrettelegging mm 

 Startpunkt/infopunkt Namsvatn - oppgradering ihht. merkevaren Norges nasjonalparker og 
besøksstrategi. Etablering av informasjonstavler, oppholdsområde, sittegrupper mm 

 Infopunkt Røyrvik - innfallsport til nasjonalparkkommunen Røyrvik/startpunkt Viewpoint 
Børgefjell. 

 Infopunkt Namsskogan på Trones - samarbeid med besøkssenter rovdyr 
 Skjøtsel av sti ved Orvatnet - stiforsterkning ved supplerende klopplegging 
 Supplerende klopplegging av sti til Viewpoint Børgefjell. 
 Løveskilt med evt. underskilting og skiltstenger. 

 
Arbeidsutvalgets innspill til ønsket SNO ressurs for 2021 framgår av oversikt datert 18.11.2020  
 
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det søkes tiltaksmidler for 
følgende tiltak i Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde i 2021: 
 

 Startpunkt/infopunkt Simskardet - oppgradering ihht. merkevaren Norges nasjonalparker og 
besøksstrategi. Etablering av informasjonstavler, skilting, utvidelse parkeringsareal, 
stitilrettelegging mm 

 Startpunkt/infopunkt Namsvatn - oppgradering ihht. merkevaren Norges nasjonalparker og 
besøksstrategi. Etablering av informasjonstavler, oppholdsområde, sittegrupper mm 

 Infopunkt Røyrvik - innfallsport til nasjonalparkkommunen Røyrvik/startpunkt Viewpoint 
Børgefjell. 

 Infopunkt Namsskogan på Trones - samarbeid med besøkssenter rovdyr 
 Skjøtsel av sti ved Orvatnet - stiforsterkning ved supplerende klopplegging 
 Supplerende klopplegging av sti til Viewpoint Børgefjell 
 Løveskilt med evt. underskilting og skiltstenger. 

 
Arbeidsutvalgets innspill til ønsket SNO ressurs for 2021 framgår av oversikt datert 18.11.2020  
 
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter. 

 

 



ST 18/2020 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe - Børgefjell nasjonalparkstyre møte 
3 - 2020 
 
Behandling: 
Nasjonalparkforvalter orienterte om følgende tema: 

 Status tiltaksplan i besøksstrategien med eksempler på gjennomførte tiltak. 
 Data fra ferdselstellinger 2020 
 Status forskriftsendringer. Ingen fremdrift. 
 Motorferdselsdispensasjoner 2020 med rapporterte turer, liten nedgang pga. hytteforbudet. 
 Nasjonalparkkonferanse 2020 som flyttes til 2021 og gjennomføres som webinar.  

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
ST 19/2020 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for organisert ferdsel i mars 2021 - 
Naturlige Helgeland AS 
 
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 2021. 
 Dispensasjonen gjelder turfølge på inntil 14 personer inkl. guide. 
 Turene skal gjennomføres etter følgende 3 traseer ihht. kart vedlagt søknad: 

o Tomasvatn, Jengelen, Kjukkelen, Tiplingan og Storvollen/Sjånes 
o Tomasvatn, Jengelen, Kjukkelen, Simskardet 
o Tomasvatn, Jengelen, Kjukkelen, Legdvatnet og Øyum i Susendal 

 Dispensasjonen gjelder for leirplasser ved: 
o Jengelvatnet 
o Store Kjukkelvatn 
o Vestre Tiplingen 
o Båttjønnen 
o Legdvatnet 
o Simskardvatnet 

 
 Arrangør og deltakende guider 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 at omsøkte 
traseer er lagt til områder med eksisterende ferdsel og vil dermed 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: 
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 2021. 
 Dispensasjonen gjelder turfølge på inntil 14 personer inkl. guide. 
 Turene skal gjennomføres etter følgende 3 traseer ihht. kart vedlagt søknad: 

o Tomasvatn, Jengelen, Kjukkelen, Tiplingan og Storvollen/Sjånes 
o Tomasvatn, Jengelen, Kjukkelen, Simskardet 
o Tomasvatn, Jengelen, Kjukkelen, Legdvatnet og Øyum i Susendal 

 Dispensasjonen gjelder for leirplasser ved: 
o Jengelvatnet 
o Store Kjukkelvatn 
o Vestre Tiplingen 
o Båttjønnen 
o Legdvatnet 
o Simskardvatnet 

 
 Arrangør og deltakende guider 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 at omsøkte 
traseer er lagt til områder med eksisterende ferdsel og vil dermed 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 20/2020 Plassering av utleiebåt ved Blyvatnet - henvendelse fra Røyrvik fjellstyre 
 
Behandling: 
Det ble stilt spørsmål om Algot Jåma var habil til å behandle saken da han er valgt medlem i Røyrvik 
fjellstyre. 
 
Bodil Haukø stilte tilsvarende spørsmål ved sin habilitet etter som hun er samboer med valgt medlem i 
Røyrvik fjellstyre. 
 
Algot Jåma og Bodil Haukø fratrådte møtet under behandling av habilitetssaken. 
 
Etter kort diskusjon ble det fremmet forslag om å utsette saken til neste møte, og at det innhentes 
juridisk uttalelse om medlemmer i et fjellstyre omfattes av bestemmelsene i forvaltningslovens § 6e.      
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre utsetter saken til neste møte. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 fatter Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre følgende vedtak: 
 
Røyrvik fjellstyre gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 1.1 for etablering av båtopplegg på 
nordøstre side av Blyvatnet med følgende vilkår: 
 

 Dispensasjonen gjelder for perioden juni til oktober. 
 Dispensasjonen gjelder for årene 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025 
 Dispensasjonen gjelder for en båt. 
 Båten skal være malt i jordfarge. 
 Valg av lokasjon for båtopplegg gjøres i samråd med nasjonalparkforvalter. 
 Fjellstyret skal levere årlig statistikk på antall utleiedøgn. 

 
Begrunnelse: 
Nasjonalparkstyret mener dispensasjonen ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker 
verneverdiene nevneverdig. Tiltaket medføre ikke økt samlet belastning, dette på grunn av at båten 
allerede lagres og benyttes i området. Ved å flytte båten til området med mest ferdsel i brukssesongen 
vil belastningen på vestre av Blyvatnet reduseres. En tidsbegrenset dispensasjon gir muligheter for 
evaluering av ordningen før evt. det søkes ny dispensasjon.   
 


