
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Fjernmøte ved bruk av Skype 
Dato: 14.04.2020 
Tidspunkt: 12.00 – 13.15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN 
Ellen Kristine Schjølberg Nestleder GRANE 
Randi Dille Medlem TFK 
Kim Andre Haugan Schei Medlem NFK 
Harald Lie Medlem HATTFJELLDAL 
Aslak Anta Jåma Medlem SAMETINGET 
Bodil Haukø Medlem RØYRVIK 
Algot Peder Jåma Medlem SAMETINGET 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Inger Marit Eira-Åhrén MEDL SAMETINGET 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen   

 
Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Hafstad Fylkesmannen i Trøndelag 
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 1/2020 Konstituering av Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
med valg av leder og nestleder 

 2020/3099 

ST 2/2020 Valg av arbeidsutvalg for Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 

 2020/3099 

ST 3/2020 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for bruk av 
snøscooter ved inspeksjon og vedlikehold av terskel i 
Mattisflya Namskroken - NTE Energi AS 

 2020/4020 

 
 
 
 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner innkalling og saksliste.   
 
 
 
 



Styresak 

ST 1/2020 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre med valg av 
leder og nestleder 

Behandling: 
Kim Andre Haugan Schei foreslo følgende: 

 Stian Brekkvassmo som leder 
 Harald Lie som nestleder 

 
Aslak Anta Jåma foreslo følgende: 

 Stian Brekkvassmo som leder 
 Ellen Kristine Schjølberg som nestleder 

 
Forslagene til nestleder ble i avstemmingen satt mot hverandre med resultat at Ellen Kristine Schjølberg 
enstemmig ble valgt.   
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre konstitueres for perioden 2020 – 2023 
med valg av følgende leder og nestleder: 
 
Leder: Stian Brekkvassmo  
Nestleder: Ellen Kristine Schjølberg 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre konstitueres for perioden 2020 – 2023 
med valg av følgende leder og nestleder: 
 
Leder: 
Nestleder: 
 

ST 2/2020 Valg av arbeidsutvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 

Behandling: 
Bodil Haukø foreslo Algot Jåma som Sametingets representant i arbeidsutvalget 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre velger følgende arbeidsutvalg for perioden 
2020 – 2023: 
 
- Leder Stian Brekkvassmo 
- Nestleder Ellen Schjølberg 
- Algot Jåma 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre velger følgende arbeidsutvalg for perioden 
2020 – 2023: 



   
•  
 
ST 3/2020 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for bruk av snøscooter ved inspeksjon og 
vedlikehold av terskel i Mattisflya Namskroken - NTE Energi AS 
 
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 vedlikehold av terskel i Mattisflya i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for transport av materialer og personell ved inspeksjon. 
 Dispensasjonen gjelder fom. 15.04.2020 tom. 25.04 2020.   
 Dispensasjonen gjelder for 2 turer med 2 snøscootere. 
 Transport skal foregå etter fast trase ihht. vedlagte kart. 
 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 kjøringen. 
 Kjørebok skal utfylles før den enkelte tur foretas. Utfylt kjørebok og kjøretillatelsen skal 

medbringes og fremvises på forlangende ved kontroll.  
 Kjørebok skal returneres Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre innen 1. 

juni.  
 
Mislighold av dispensasjonen og/eller brudd på vilkår satt i denne kan medføre inndragning av 
dispensasjonen.   
 
Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av gitte dispensasjon vil ikke stride mot vernevedtakets 
formål og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forvalters tilrådning: 
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 vedlikehold av terskel i Mattisflya i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for transport av materialer og personell ved inspeksjon. 
 Dispensasjonen gjelder fom. 15.04.2020 tom. 25.04 2020.   
 Dispensasjonen gjelder for 2 turer med 2 snøscootere. 
 Transport skal foregå etter fast trase ihht. vedlagte kart. 
 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 kjøringen. 



 Kjørebok skal utfylles før den enkelte tur foretas. Utfylt kjørebok og kjøretillatelsen skal 
medbringes og fremvises på forlangende ved kontroll.  

 Kjørebok skal returneres Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre innen 1. 
juni.  

 
Mislighold av dispensasjonen og/eller brudd på vilkår satt i denne kan medføre inndragning av 
dispensasjonen.   

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


