
 
 

Møteinnkalling 
 
 

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

 
Eventuelt forfall meldes snarest på epost til tore.todas@fylkesmannen.no. Vararepresentanter 
møter etter nærmere varsel. 
 
Medlem eller innkalt varamedlem skal i god tid før møtet melde fra til styreleder om forhold 
som gjør eller kan gjøre at man er inhabil i en sak som foreligger til behandling på møtet. 
 
Dersom styreleder kommer til at det er grunn til å anta at medlemmet vil måtte fratre som 
inhabil, varsles sekretariat om dette, slik at varamedlem kan innkalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namsskogan 02.04.2020 
Stian Brekkvassmo 

styreleder 
 
 

mailto:tore.todas@fylkesmannen.no


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 

 



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2020/3099-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 03.03.2020 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 1/2020 14.04.2020 

 
Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre med valg av leder og 
nestleder 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre konstitueres for perioden 2020 – 2023 
med valg av følgende leder og nestleder: 
 
Leder: 
Nestleder: 
 
 
 
 
  



Saksopplysninger 
 
I vedtektene for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre står følgende i punkt 4: 
 
«Nasjonalparkstyret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det faste 
medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling fra de 
berørte kommunene, fylkestingene i Nordland og Trøndelag og Sametinget.  
 
Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann blant 
kommunestyrets medlemmer. Hver fylkeskommune skal være representert med ett medlem av 
fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller en kvinne og en mann blant fylkestingets/fylkesrådets 
medlemmer.  
 
Sametinget skal være representert ved 3 medlemmer, og innstiller 3 menn og 3 kvinner 
 
Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for henholdsvis kommunestyret, 
fylkestinget og Sametinget.  
 
Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder» 
 
Styret konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. 
 
Stian Brekkvassmo har vært styrets leder i forrige periode med Bjørn Ivar Lamo som nestleder.  
 
Det er ingen valgnemnd for styret, forslag på leder og nestleder må fremmes i møte 
 
Vedlegg: 
- Vedtekter for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre. 



Vedtekter for Børgefjell/Byrkije nasjonalparkstyre 

Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven § 62 annet ledd og tredje 

punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av myndighet til Miljødirektoratet

i brev av 14. oktober 2014, jf. kongelig resolusjon av 4. juni 2010 fastsatt følgende 

vedtekter for nasjonalparkstyret:

1. VEDTEKTENES FORMÅL

Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og 

kunnskapsbasert forvaltning av de verneområder styret har ansvar for.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i 

tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

2. STYRETS MYNDIGHET

Verneområdene skal forvaltes av et nasjonalparkstyre, jf. naturmangfoldloven § 62 

annet ledd tredje punktum, innenfor rammen av naturmangfoldloven, herunder 

lovkapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, lovkapittel V 

Områdevern og verneforskrifter for de enkelte verneområdene.

Nasjonalparkstyret anses som en juridisk person med myndighet til å inngå avtaler og 

påta seg forpliktelser innenfor de økonomiske rammene styret disponerer.

3.GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE

Nasjonalparkstyret skal ha forvaltningsansvaret for følgende verneområder:

IID Områdenavn Verneform 

VV00000261 Børgefjell/Byrkije Nasjonalpark

VV00002194 Austre 

Tiplingan/Luvlie Diehpell

Landskapsvernområde



4.NASJONALPARKSTYRETS MEDLEMMER, OPPNEVNING, SAMMENSETNING 

MV

Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i 

likestillingsloven § 13

Nasjonalparkstyret skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når 

det faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet 

etter innstilling fra de berørte kommunene, fylkestingene i Nordland og Nord-

Trøndelag og Sametinget.

Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en 

mann blant kommunestyrets medlemmer. Hver fylkeskommune skal være representert 

med ett medlem fra fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller en kvinne og en mann blant 

fylkestingets/fylkesrådets medlemmer. Sametinget skal være representert ved 3

medlemmer, og innstiller 3 menn og 3 kvinner.

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for henholdsvis

kommunestyret, fylkestinget og Sametinget.

Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder.

5.OPPRETTELSE AV ARBEIDSUTVALG

Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret, hvorav minst ett 

medlem bør være av representanter innstilt av Sametinget.

Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter 

naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning 

for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper 

fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med 

naturmangfoldloven/verneforskriftene.

6.NASJONALPARKSTYRESEKRETARIAT

Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av en eller flere nasjonalparkforvalter(e) 

som ansettes av fylkesmannen i det fylket kontorstedet for vedkommende er lokalisert og i 

dialog med styret. Fylkesmannen har personalansvaret for nasjonalparkforvalteren(e). 

6.1 Forvalters rolle

Forvalteren skal i samråd med nasjonalparkstyret sørge for enhetlig og helhetlig 

forvaltning av verneområdene uavhengig av administrative grenser. Forvalterens

hovedfunksjon er å være sekretariat for nasjonalparkstyret og faglig forberede alle 



styresaker. Forvalteren skal gjennom sin saksbehandling bidra til at styret forvalter 

områdene i samsvar med naturmangfoldloven og verneforskriftene, og følge 

forvaltningslovens bestemmelser.

Forvalteren er underlagt styret i forvaltningen av /verneområdene. Vedtak forvalteren

fatter ved delegert myndighet etter pkt. 6.2 skal treffes i tråd med naturmangfoldloven, 

verneforskriftene og eventuell forvaltningsplan. Der det ikke foreligger godkjent 

forvaltningsplan skal styret vurdere om det skal gis særskilte retningslinjer for 

behandlingen av denne typen saker.

6.2 Styrets rolle i forhold til forvalter(ene)

Styret kan gi forvalter(e) myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med 

kurant karakter menes følgende:

 Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om 

ferdsel og motorferdsel.

 Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og 

etter naturmangfoldloven § 48 der:

a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller 

arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret.    

b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av     

styret/AU i tilsvarende sak.

c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet.

Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av 

saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal 

refereres for styret.

Styret disponerer forvalters arbeidstid. Betalt overtid avtales særskilt med 

fylkesmannen.

6.3 Fylkesmannens rolle i forhold til forvalter

Ved søknader om permisjon, langtidsfravær, eller der forvalter varsler om fratredelse 

fra sin stilling, skal fylkesmannen i dialog med styret komme til enighet om hvordan 

forvalters arbeidsoppgaver skal løses inntil forvalter er tilbake, eller ny forvalter er 

ansatt.



Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en egen instruks for prosessen knyttet til 

ansettelse av nasjonalpark-/verneområdeforvalter.

7. OM MØTENE I NASJONALPARKSTYRET

Kommuneloven kap. 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organer kommer til 

anvendelse så langt de passer, med de tilpasninger som er fastsatt i denne 

vedtekten. Kommuneloven § 40 gjelder tilsvarende.

Styret bør tre sammen minst fire ganger hvert år og ellers når lederen bestemmer. 

Lederen plikter å kalle inn dersom minst en tredel av medlemmene ønsker det.

Varsel om innkalling til møte i nasjonalparkstyret skal skje med 2 ukers varsel. Endelig 

innkalling med saksdokumentene sendes 1 uke før møtet. Styret avgjør selv om det vil 

ta opp eventuelle saker som ettersendes senere enn dette.

Det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av styreleder og ett medlem som 

velges ved møtets begynnelse. Eventuelle protokolltilførsler må fremsettes i møtet.

Forvalters tilråding til vedtak skal fremgå av møteprotokollen.

I tilfeller der styrets vedtak har et annet utfall enn forvalters tilrådning til vedtak, 

må styrets begrunnelse for valg av annet utfall komme frem i vedtaket.

For at forvaltningsstyret skal være beslutningsdyktig må minimum halvparten av 

representantene være til stede. Vedtak fattes ved flertallsbeslutninger. Ved 

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

8. STYRETS OPPGAVER

Medlemmene av styret skal forvalte verneområdene i samsvar med internasjonale 

forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriftene for det enkelte verneområde.           

Alle representantene i styret har et felles ansvar for en helhetlig forvaltning av 

verneområdene hvor ivaretakelse av verneverdiene og verneformålet er 

hovedoppgaven.

8.1 Forvaltningsplan

Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdene. Oppstart av 

planarbeidet bør skje i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltningsplaner skal utarbeides 

innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal 



konkretisere hvordan formålet med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig 

tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for 

faglig gjennomgang før høring. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

8.2 Skjøtsel og besøksforvaltning

Som forvaltningsmyndighet skal styret ut fra naturmangfoldloven § 33 og verneformålet i 

de enkelte verneforskrifter vurdere behov for og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og 

tilrettelegging. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging skal, jf. §§ 35 og 36 siste ledd, 

inngå i en forvaltningsplan godkjent av Miljødirektoratet. Forvaltningstiltak iverksettes 

på et kunnskapsbasert grunnlag i samsvar med vedtatte

forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. 

Styret kan som forvaltningsmyndighet legge til rette for at verneområdenes

potensial for verdiskapning utnyttes innenfor rammen av verneforskriftene og 

naturmangfoldloven. Dette skal skje gjennom konkrete forvaltnings- og 

skjøtselstiltak, fortrinnsvis i tråd med den delen av forvaltningsplanene som 

omhandler besøksstrategi. Styret skal ikke opptre som næringsaktør, men bør i 

denne sammenhengen innlede et samarbeid med lokalt reiseliv/øvrig reiseliv, samt 

det autoriserte besøkssenter.

Nasjonalparkstyret skal utarbeide årlige prioriteringer av skjøtsels- og forvaltningstiltak i 

verneområdene i tråd med den flerårige tiltaksplanen.

Styret skal etablere et nært samarbeid med Statens naturoppsyn lokalt. Styret tildeles 

etter søknad til Miljødirektoratet årlig midler til skjøtsel og forvaltning til prioriterte tiltak 

i henhold til vedtatte forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. Tildelingene skjer ut i fra de 

budsjettmessige rammer det enkelte året. Nasjonalparkstyret prioriterer bruken av de 

tildelte midlene. Alle tiltak skal være i tråd med godkjent forvaltnings-/tiltaksplan for 

verneområdene og andre relevante styringsdokumenter.

8.3 Myndighetsbeslutninger

Styret har myndighet til å treffe vedtak etter verneforskriftene. Styret har også 

myndighet til å gi dispensasjoner etter naturmangfoldloven § 48, jf. § 77 annet 

punktum.

8.4 Grensemerking og informasjon

Styret har ansvar for at det gjennomføres nødvendig grensemerking og vedlikehold av 

merkingen i verneområdene. Merkingen skal gjennomføres etter retningslinjer gitt av 

Miljødirektoratet.



Som forvaltningsmyndighet skal styret i besøksstrategien vurdere behovet for særskilte 

informasjonstiltak. Styret er hovedansvarlig for informasjonstiltak og skal gjennomføre 

dette i henhold til Miljødirektoratets merkestrategi.

8.5 Brudd på naturmangfoldloven/verneforskriftene, rapporter og 

anmeldelser

Styret har 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.

Kopi av anmeldelse/rapport, samt avgjørelse fra politiet skal sendes Fylkesmannen og 

Miljødirektoratet. Der administrative sanksjoner er aktuelt jf naturmangfoldloven kap. IX, 

skal styret oversende en rapport om forholdet til Fylkesmannen - med kopi til 

Miljødirektoratet.

8.6 Orientering om vedtak

Fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag og Miljødirektoratet skal ha tilsendt kopi av 

alle vedtak truffet av nasjonalparkstyret, nasjonalparkforvalteren eller arbeidsutvalget. 

Rapporter og anmeldelser for brudd på naturmangfoldloven/verneforskriftene skal 

sendes til Fylkesmannen i aktuelt fylke og Miljødirektoratet.

Vedtak styret, forvalteren eller arbeidsutvalget har truffet i medhold av 

naturmangfoldloven og verneforskriften skal fortløpende registreres i 

Miljøvedtaksregisteret.

8.7 Rapportering om forvaltning

Styret har ansvar for årlig å rapportere om forvaltningen til Miljødirektoratet og 

Fylkesmannen etter fastsatte maler.

9. RÅDGIVENDE UTVALG

Styret skal oppnevne et rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de 

ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, reindriften andre særlig berørte 

offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner, 

bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst ett årlig 

dialogmøte med rådgivende utvalg.



10. ADMINISTRATIVT KONTAKTUTVALG

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale 

forvaltningen, bør styret oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av 

representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene.

11. TILSYN

Statens naturoppsyn har tilsynsmyndighet i områdene, jf. lov om statlig 

naturoppsyn.

12. KLAGEADGANG, KLAGEINSTANS OG KLAGEBEHANDLING

Fylkesmannen har klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret jf. 

naturmangfoldloven § 62 tredje ledd siste setning. For øvrig gjelder de alminnelige regler 

om klageadgang.

Klage på vedtak truffet av styret, må vurderes/klagebehandles av styret med mindre det 

er avtalt at saken kan behandles av AU/forvalter.

Dersom vedtak truffet av AU/forvalteren etter delegert myndighet påklages, skal klagen 

vurderes/klagebehandles av styret/arbeidsutvalget før den eventuelt sendes over til 

Miljødirektoratet som endelig klageinstans.  

Miljødirektoratet er endelig klageinstans for vedtak som treffes av styret/ forvalter som 

forvaltningsmyndighet. 

13. INSTRUKSJON, TILBAKEKALLING AV DELEGERT MYNDIGHET

Dersom forutsetningene for delegeringen av forvaltningsmyndighet endres vesentlig, plikter 

styret å informere Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet kan gripe inn gjennom instruksjon, eller eventuelt tilbakekalling av 

delegert myndighet dersom forvaltningen av verneområdene ikke er i samsvar med 

naturmangfoldloven og verneforskriftene.

14. ENDRING AV VEDTEKTENE 

Miljødirektoratet kan endre disse vedtektene.



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2020/3099-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 03.03.2020 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 2/2020 14.04.2020 

 
Valg av arbeidsutvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
 
Forvalters tilrådning: 
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre velger følgende arbeidsutvalg for 
perioden 2020 – 2023: 
 
•   
•   
•  
 
 
 
 
 
 
 
  



Saksopplysninger 

I vedtektene for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre pkt. 5 står følgende: 
 
«Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret, hvorav minst ett medlem bør 
være av representanter innstilt av Sametinget. Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe 
vedtak etter naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for 
verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret 
for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/verneforskriftene». 
 
Følgende medlemmer har sittet i arbeidsutvalget de 2 foregående periodene. 
 
Leder, Stian Brekkvassmo  
Nestleder, Bjørn Ivar Lamo  
Sametinget, Algot Jåma  
 
Arbeidsutvalget har delegasjon til å treffe vedtak i følgende saker ihht. delegasjonsreglement vedtatt 
i styresak 14/2014: 
 
Forskrift om Børgefjell/Byrkije nasjonalpark:  
§ 3, punkt 2.3 a (beiting med geiter med utgangspunkt i geitsetra i Simskardet) 
§ 3, punkt 7.2 (Bruk av sand til snøsmelting langs reingjerdet mot Sverige) 
 
Naturmangfoldlovens § 48:  
- Årlige dispensasjonene som gis til Norsk institutt for naturforskning i forbindelse med det nasjonale 
TOV-programmet (Terrestrisk naturovervåking) og overvåking/kartlegging av fjellrev.  
 
I tillegg har styret delegert til arbeidsutvalget å gjennomføre årlige bestillingsdialogen med 
Miljødirektoratet og lokale tjenesteytere (Fjelltjenesten og Fjellstyrene). Dvs. prioritering av 
skjøtselstiltak i verneområdene innenfor gitt tiltakspott fra Miljødirektoratet.  
 
Arbeidsutvalget kan også på oppdrag fra nasjonalparkstyret arbeide med enkeltsaker og prosjekter 
på delegasjon fra styret. 
 
 
Vedlegg: 



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2020/4020-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 31.03.2020 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 3/2020 14.04.2020 

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



 
 
Hjemmelsgrunnlag 
- Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, 
Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag. 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
 
Saksopplysninger 
NTE Energi søker i brev av 20.03.2020 om dispensasjon fra vernebestemmelsene for bruk av 
snøscooter til transport av materialer og personell til terskel i Mattisflya i forbindelse med 
vedlikehold av anlegg. 
 
Terskelen ligger oppstrøms utløpet 
av Storelva og holder oppe 
vannstanden i Nerflya og Mattisflya 
(terskelnivå cirka 336 moh.).  
 
Tersklene ble i sin tid pålagt NTE av 
Industridepartementet (3.9.1964), 
bygget i 1965 og restaurert i 2002. 
 
Formålet med tersklene er 
estetiske hensyn og ivaretakelse av 
allmenne interesser i vassdraget, i 
henhold til avtale med 
Namsskogan kommune og etter 
pålegg fra departementet. 
Tersklene ble etablert før området 
ble vernet som nasjonalpark  
(utvidelsen i 2003) 
 
NTE har avtale med Namsskogan  
fjellstyret om tilsyn med tersklene. 
Det er nå avdekket behov for 
vedlikehold på en av tersklene, noe 
som er bakgrunnen for at NTE skal 
inn med eget personell for å 
inspisere behovet samt 
transportere materialer. Selve 
vedlikeholdsarbeidene er planlagt 
utført kommende barmarksesong 
 
Søknaden er sendt Tjåehkere Sijte 
til orientering. De har kommet med 
tilbakemelding om at det ikke er 
ønskelig at dispensasjon gis etter 
25. april pga. reinkalving i området. 
 
I følge § 3, punkt 6.1 i verneforskriften er motorisert ferdsel forbudt på land og i vatn, og i lufta under 
300 m.  
 
Under punkt 6.2 og 6.3 er det listet opp henholdsvis tiltak som forbudet ikke er til hinder for og tiltak 
der forvaltningsmyndigheten kan tillatelse til etter søknad. Bruk av snøscooter for å gjennomføre 

Terskel i Nerflya 2014



omsøkte tiltak er ikke omfattet av disse unntaksbestemmelsene og søknaden må behandles etter 
naturmangfoldlovens § 48 (dispensasjon fra vernevedtak).  
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Omsøkte tiltak planlegges gjennomført i en sårbar periode med tanke på hekke- og yngletid. 
Naturbase og artskart er benyttet som kunnskapsgrunnlag ift. truede og sårbare arter. Det er ikke 
funnet kartfestede arter langs traseen som vil påvirkes negativt av tiltaket. 
 
Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget på reindrift vises det til uttalelse fra Tjåehkere Sijte 
 
Føre-var-prinsippet § 9 
Føre-var-prinsippet kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, jf naturmangfoldloven § 9. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 
Den omsøkte ferdselen er i et begrenset omfang i tid og rom og vil derfor ikke medføre noen 
betydelig økt belastning på området. Transporten skal skje etter fast trase som også benyttes av 
fjellstyret ved annen transport, det er derfor ikke nødvendig å etablere nye traseer. Transporten skal 
skje på snødekt mark og vil derfor ikke sette spor i terrenget. Ut fra dette vil ikke tiltaket påvirke 
verneverdiene nevneverdig. Det anses positivt for tiltaket at tiltakshaver ønsker å unngå transport på 
barmark for å unngå terrengskader. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11 
Hvis bruken av snøscooter til transport medfører miljøforringelse skal kostnadene for eventuell 
retting bæres av tiltakshaver.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Ikke relevant i dette tilfellet. 
 
Vedlegg: 

 Søknad av 20.03.2020 fra NTE Energi AS om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel 
i Børgefjell nasjonalpark (Forskrift om verneplan for Børgefjell) 

 Brev av 27.03.2020 - Midlertidig svar - søknad om dispensasjon fra verneforskriften for bruk 
av snøscooter ved inspeksjon og vedlikehold av terskel i Mattisflya, Namskroken - NTE Energi  

 Epost fra Tjåehkere Sijte av 30.03.2020 – innspill til behandling av søknad 
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 20.03.2020 20/00167-3 

 Vår saksbehandler Deres referanse 

 Nina Emilie Stenset    

 

NTE Energi AS Besøksadresse Telefon Bankkonto Foretaksregisteret 

 Sjøfartsgata 3 74150200 1503 02 41549 988 340 715 MVA 
Postadresse Steinkjer   Hovedkontoradresse 
Postboks 2552 E-post   Sjøfartsgata 3 
7736 Steinkjer nte@nte.no   7736 Steinkjer 

 

Børgefjell nasjonalparkstyre 

Postboks 2600 
7734 STEINKJER 

 
Nasjonalparkforvalter Tore Tødås 

 

 

  
 

Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Børgefjell 

nasjonalpark (Forskrift om verneplan for Børgefjell) 

NTE Energi AS søker med dette om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i 
Børgefjell - Forskrift om verneplan for Børgefjell (FOR 2003-08-29 nr 1101).  

 
Søknaden gjelder inspeksjon og vedlikehold av terskel i Mattisflya, Namskroken.  
 

NTE søker om 2 (to) turer á 2 (to) snøskutere i perioden 25.03 – 01.05 2020, for 
adkomst, befaring og transport av materiale til vedlikehold.  

 
Søknaden gjelder trasé som vist i kartutsnitt.  
 

Bakgrunn og formål 
 

Den aktuelle terskelen ligger like oppstrøm utløpet for Storelva og holder vannstanden i 
Nerflya og Mattisflya, Namskroken (terskelnivå cirka 336 moh.). Terskelen ble i sin tid 
pålagt NTE av Industridepartementet (3.9.1964), bygget i 1965 og restaurert i 2002.  

 
Formålet med terskelen er estetiske hensyn og ivaretakelse av allmenne interesser i 

vassdraget, i henhold til avtale med Namsskogan Kommune og etter pålegg fra 
departementet. 

 
På bakgrunn av periodisk tilsyn med terskelens tilstand og funksjon, ser vi at det er 
behov for befaring og vedlikehold inneværende år. Vedlikeholdet er planlagt utført 

kommende barmarksesong, og materialtransport bør av hensyn til potensielle 
kjøreskader skje på snødekt mark. Vi søker derfor om dispensasjon for kjøring med 

snøskuter, for transport av personell og materiell. 
 
Begrunnelse 

 
NTEs internkontrollsystem ivaretar tilsyn og vedlikehold av pålagte tiltak (herunder 

mange terskler). Periodisk tilsyn av terskel Mattisflya har avdekket et behov for 
forebyggende vedlikehold, da terskelen mangler en horisontal plank og det behov for 
andre utbedringer. Vedlikehold er nødvendig for å opprettholde terskelens funksjon, og 

for å opprettholde vannspeilet oppstrøms side.  
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Vi har ingen klar oppfatning om hvorvidt det mest aktuelle er unntak etter § 3. 

Vernebestemmelser - 6.3 c (om vedlikehold og byggearbeider på hytter, klopper o.l.,) 
eller hvorvidt ferdselen kommer inn under de generelle dispensasjonsbestemmelsene i § 

4. Hva gjelder førstnevnte er terskelen i Mattisflya nevnt i forvaltningsplanen. Hva 
gjelder sistnevnte er NTE Energi pålagt denne terskelen av myndighetene, og det 
påhviler NTE dermed også å vedlikeholde dem av hensyn til samfunnsinteresser.  

 
For ordens skyld bemerkes at motorisert ferdsel for vedlikehold og drift av kraftverk og 

anlegg har hjemmel direkte i motorferdselloven og nasjonal motorferdselforskrift, slik at 
det ikke vil bli søkt kommunal motorferdselsdispensasjon. Søknad er derfor sendt 
nasjonalparkstyret direkte.  

 
Terskelen er etablert for å ivareta de allmenne interessene i vassdraget. Dens formål er 

å opprettholde vannspeil og vannstand, til fordel for friluftsliv og av estetiske hensyn. 
Opprettholdelse av vannspeil er også et miljøtiltak som generelt bedrer forholdene for 
fisk og øvrig biologisk mangfold.  

 
NTE mener at fordelene med å innvilge dispensasjon overstiger ulempene, og at 

vedlikehold av terskel ikke strider mot formålet med vernet. Kjøringen skal skje på mest 
mulig hensynsfull måte.  
 

Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller behov for utfyllende informasjon. 
 

 
 
Med hilsen  

 
 

 
Nina E. Stenset 

fagkonsulent  
 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Børgefjell 
nasjonalparkstyre 

Nasjonalparkforvalter 
Tore Tødås 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

 





 
Nasjonalpark Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 
Landskapsvernområde Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 
  

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

Besøksadresse 
Stadionveien 6 
7898 Limingen 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 80 86 
tore.todas@fylkesmannen.no  
http://nasjonalparkstyre.no/Borgefjell 

NTE Energi AS 
Postboks 2552 
7736  STEINKJER 

 

Saksbehandler Tore Tødås Vår ref. 2020/4020-0 432.3 Deres ref.  20/00167-3 Dato 27.03.2020 

Midlertidig svar - søknad om dispensasjon fra verneforskriften for bruk av snøscooter ved 
inspeksjon og vedlikehold av terskel i Mattisflya, Namskroken - NTE Energi AS 
 
Vi viser til Deres søknad av 20.03.2020. Bekrefter herved at søknaden er mottatt og journalført i 
arkivsak 2020/4020. 
 
Søknaden må behandles etter naturmangfoldlovens § 48, dette betyr at Børgefjell nasjonalparkstyre 
må behandle søknaden. Naturmangfoldlovens § 48 er en unntaksregel som i spesielle tilfeller kan 
benyttes for å gi dispensasjon fra verneforskriften. Myndigheten til å fatte vedtak etter § 48 kan i 
utgangspunktet ikke delegeres til nasjonalparkforvalter, derfor er det nasjonalparkstyret som 
behandler søknaden. 
 
På grunn av pågående situasjon med koronavirus og tilhørende tiltak for å hindre spredning har 
planlagte møter i nasjonalparkstyret blitt utsatt på ubestemt tid. Dette har medført at nytt 
nasjonalparkstyre ikke har blitt konstituert etter nyoppnevning fra januar 2020. 
 
For å få behandlet Deres søknad vil det bli gjennomført konstituerende møte på Skype tirsdag 14. 
april, svar på søknad vil foreligge etter dette.  
 
Orienterer også om at Deres søknad er sendt til leder av Tjåehkeren Sijte. (Østre Namdal 
reinbeitedistrikt) for uttalelse. Omsøkte aktivitet er planlagt i et område og tidsrom som er sårbar ift. 
reinkalving. Reindriftsnæringen ønsker erfaringsvis minst mulig aktivitet fra andre aktører i dette 
tidsrommet (etter påske) Vi anbefaler at dere kontakter reinbeitedistriktet om tiltaket hvis dette ikke 
allerede er gjort. 
 
Vi beklager så mye at vi ikke klarer å få behandlet søknaden tidligere, men som tidligere forklart har 
dette sammenheng med pågående situasjon. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Tødås 
Nasjonalparkforvalter 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Kopi til: 
Styreleder Stian Brekkvassmo  7890 NAMSSKOGAN 



Fra: Tjåehkere Sijte[tjaehkeresijte@gmail.com] Sendt: 30.03.2020 09:26:32 Til: Tødås, Tore Tittel: Søknad om
dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Børgefjell nasjonalpark
Viser til søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i Børgefjell nasjonalpark fra NTE i forbindelse
med inspeksjon og vedlikehold av terskel i Mattisflya, Namskroken.

Omsøkt område for dispensasjonssøknaden er kalvingsland og derfor svært viktig for reindriften og  ber om at
dispensasjon ikke blir gitt etter 25 april.

Mvh
Anta Joma  
Tjåehkere sijte
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