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ST 4/2020 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 
 
Behandling: 
Algot Jåma informerte om at styremøter i juni og oktober var utfordrende for Sametingets 
representanter da dette er hektiske perioder for reindriftsnæringen.  
 
Styreleder orientert om at dette er en kjent problematikk som har vært diskutert tidligere, men at det 
har vært et ønske om å ta «vårmøtet» senest mulig i juni for å få med alle søknader om aktivitet i 
sommersesongen. Erfaringsmessig viser det seg at det kommer en del søknader i mai og juni som må 
behandles før sommeren. Hvis møtet er gjennomført tidligere blir alternativet å behandle disse 
søknadene ved epostmøter, noe som heller ikke har vært en ønskelig løsning.  
 
Vedtak  
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner innkalling og saksliste med 
protokolert tillegg.  
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoller fra styremøte 
14.04.20.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 5/2020 Referatsaker 
 
Behandling: 
Nasjonalparkforvalter gjennomgikk referatene. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 6/2020 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe - Børgefjell nasjonalparkstyre møte 2 - 2020 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 



ST 7/2020 Revidering av vedtekter for faglig rådgivende utvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståavroe/ 
Børgefjell nasjonalparkstyre 
 
Behandling: 
Med utgangspunkt i at Grane og Hattfjelldal kommuner er tilknyttet 2 ulike friluftsråd ble det diskusjon 
om alle friluftsrådene skulle gis plass i utvalget med egne representanter. Det ble også orientert om at 
det har vært prosess med opprettelse av friluftsråd for kommunene Namsskogan og Røyrvik, og at et 
evt. nytt friluftsråd for trøndelagssiden også da måtte få egen representant i rådgivende utvalg. 
 
Ut fra diskusjonene fremmet styreleder følgende endringsforslag: 
«Polarsirkelen friluftsråd erstattes med interkommunale friluftsråd»  
 
Interkommunale friluftsråd får en felles representant på lik linje med en del andre organisasjoner i 
rådgivende utvalg. Det vil være opp til friluftsrådene selv å velge representanter til utvalget 
   
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å revidere vedtekter for faglig 
rådgivende utvalg med å ta opp interkommunale friluftsråd med en felles representant og Østre og 
Vestre Tiplingen hytteforening som medlemmer i utvalget.  
 
Ny §3 i vedtektene blir som følge av dette: 
 
«Det faglige rådgivende utvalget oppnevnes av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre og har 11 representanter, med følgende sammensetning: 

 Namsskogan fjellstyre 1 representant 
 Røyrvik fjellstyre 1 representant 
 Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag/Nordland 1 representant 
 NJFF avd. Nord-Trøndelag/Nordland 1 representant 
 Statskog SF Fjelltjenesten 1 representant 
 Statskog SF 1 representant 
 Byrkije Sijte 1 representant 
 Tjåehkere Sijte 1 representant 
 Svenske samebyer 1 representant 
 Interkommunale friluftsråd, 1 representant 
 Østre og Vestre Tiplingen hytteforening, 1 representant 

 
De enkelte organisasjoner/institusjoner som deltar i det faglige rådgivende utvalget velger 
selv sine representanter. Hver representant skal ha oppnevnt personlige vararepresentanter.  
 
Det faglige rådgivende utvalget skal ha minst 40 % representasjon fra begge kjønn (jf. 
likestillingslovens bestemmelser). 
 
Leder og nestleder av det faglige rådgivende utvalget velges hvert annet år av utvalget selv. 
Funksjonstiden for det faglige rådgivende utvalget følger kommunevalgperiodene, samt 
sametingsvalgperioden for representanter for reinbeitedistriktene og reinsamelaget» 
 
Enstemmig vedtatt med endringsforslag 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å revidere vedtekter for faglig 
rådgivende utvalg med å ta opp Polarsirkelen Friluftsråd og Østre og Vestre Tiplingen hytteforening som 
medlemmer i utvalget.  
 



Ny §3 i vedtektene blir som følge av dette: 
 
«Det faglige rådgivende utvalget oppnevnes av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre og har 11 representanter, med følgende sammensetning: 

 Namsskogan fjellstyre 1 representant 
 Røyrvik fjellstyre 1 representant 
 Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag/Nordland 1 representant 
 NJFF avd. Nord-Trøndelag/Nordland 1 representant 
 Statskog SF Fjelltjenesten 1 representant 
 Statskog SF 1 representant 
 Byrkije Sijte 1 representant 
 Tjåehkere Sijte 1 representant 
 Svenske samebyer 1 representant 
 Polarsirkelen Friluftsråd 1 representant 
 Østre og Vestre Tiplingen hytteforening, 1 representant 

 
De enkelte organisasjoner/institusjoner som deltar i det faglige rådgivende utvalget velger 
selv sine representanter. Hver representant skal ha oppnevnt personlige vararepresentanter.  
 
Det faglige rådgivende utvalget skal ha minst 40 % representasjon fra begge kjønn (jf. 
likestillingslovens bestemmelser). 
 
Leder og nestleder av det faglige rådgivende utvalget velges hvert annet år av utvalget selv. 
Funksjonstiden for det faglige rådgivende utvalget følger kommunevalgperiodene, samt 
sametingsvalgperioden for representanter for reinbeitedistriktene og reinsamelaget» 
 
 
ST 8/2020 Søknad om bruk av drone til å ta bilder / film juli og august 2020 Benjamin Løkken 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avslår søknad fra Benjamin Løkken om 
dispensasjon fra verneforskriften for bruk av drone i Børgefjell nasjonalpark i juli og august 2020. 
 
Begrunnelse: 
Tiltaket er ikke en konkret produksjon utført av profesjonelt produksjonsselskap. Nasjonalparkstyret 
har tidligere gitt føringer om at dispensasjon kun kan innvilges til konkrete produksjoner hvor 
materialet benyttes i sammenheng med en større nasjonal produksjon. En klar forutsetning er at 
søknaden skal være begrenset i tid og rom med et klart definert formål for hva som skal filmes. Bruk av 
drone for filming av private turer for utleggelse på sosiale medier ol. oppfyller ikke kravene for å gi 
dispensasjon. Søker er oppfordret til å komme med tilleggsinformasjon, en mulighet som ikke er 
benyttet.     
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avslår søknad fra Benjamin Løkken om 
dispensasjon fra verneforskriften for bruk av drone i Børgefjell nasjonalpark i juli og august 2020. 
 
Begrunnelse: 
Tiltaket er ikke en konkret produksjon utført av profesjonelt produksjonsselskap. Nasjonalparkstyret 
har tidligere gitt føringer om at dispensasjon kun kan innvilges til konkrete produksjoner hvor 
materialet benyttes i sammenheng med en større nasjonal produksjon. En klar forutsetning er at 
søknaden skal være begrenset i tid og rom med et klart definert formål for hva som skal filmes. Bruk av 



drone for filming av private turer for utleggelse på sosiale medier ol. oppfyller ikke kravene for å gi 
dispensasjon. Søker er oppfordret til å komme med tilleggsinformasjon, en mulighet som ikke er 
benyttet.     
 
 
ST 9/2020 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark - bruk av 
helikopter og drone ifb. med forskningsprosjekt - Saemien Sijte 
 
Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

 Saemien sijte gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter til frakt av 
utstyr og personell i forbindelse feltarbeid i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer/flyginger med landing nord for Store Kjukkelvatn. 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i 
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven. Før flygingen 
gjennomføres skal Statskog fjelltjenesten kontaktes for å unngå landing/aktivitet ved aktive 
fjellrevhi. 

 Saemien sijte gis dispensasjon fra § 3 pkt. 4.1 i verneforskriften for innsamling av kulturminner 
for videre dokumentasjon. Register over innsamlede kulturminner skal sendes 
nasjonalparkstyret.  

 Saemien sijte gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for bruk av drone til filming for 
dokumentasjon av isbreene rundt Kvigtind. 

 Dispensasjon for gjelder fom. 17. august 2020 tom. 19. oktober 2020.  

 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: 
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i 
prosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne bedre grunnlag for den framtidige 
forvaltning. Det er ikke aktivitet i hekke- og yngletiden. Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av 
gitte dispensasjon vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene 
nevneverdig 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

 Saemien sijte gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter til frakt av 
utstyr og personell i forbindelse feltarbeid i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer/flyginger med landing nord for Store Kjukkelvatn. 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i 
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven. Før flygingen 
gjennomføres skal Statskog fjelltjenesten kontaktes for å unngå landing/aktivitet ved aktive 
fjellrevhi. 



 Saemien sijte gis dispensasjon fra § 3 pkt. 4.1 i verneforskriften for innsamling av kulturminner 
for videre dokumentasjon. Register over innsamlede kulturminner skal sendes 
nasjonalparkstyret.  

 Saemien sijte gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for bruk av drone til filming for 
dokumentasjon av isbreene rundt Kvigtind. 

 Dispensasjon for gjelder fom. 17. august 2020 tom. 19. oktober 2020.  

 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: 
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i 
prosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne bedre grunnlag for den framtidige 
forvaltning. Det er ikke aktivitet i hekke- og yngletiden. Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av 
gitte dispensasjon vil ikke stride mot vernevedtakets formål og vil ikke påvirke verneverdiene 
nevneverdig 
 

ST 10/2020 Søknad om økonomisk bidrag til veivedlikehold Tomasvatnet - Tomasvatn Øyum 
Hytteforening 

Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avviser søknad fra Tomasvatn Øyum 
Hytteforening om økonomisk bidrag til veivedlikehold. 
 
Begrunnelse: 
Nasjonalparkstyret har ikke egne tilskuddsmidler til slike formål. Investeringsmidlene som styret får 
tildelt i bestillingsdialogen skal gå til de konkrete investeringene som er meldt inn til Miljødirektoratet. 
Disse midlene kan ikke benyttes til drift eller løpende vedlikehold. Det presiseres også at veien det 
søkes tilskudd for ikke er åpen for alminnelig ferdsel med kjøretøy, og at besøkende i nasjonalparken ut 
fra dette ikke påfører veien slitasje. Nasjonalparkstyret har tidligere, ved bruk av investeringsmidler 
betalt for utvidelse av parkeringsplassen ved Tomasvatnet for å gi de besøkende et bedre tilbud.  
 
Enstemmig vedtatt  
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avviser søknad fra Tomasvatn Øyum 
Hytteforening om økonomisk bidrag til veivedlikehold. 
 
Begrunnelse: 
Nasjonalparkstyret har ikke egne tilskuddsmidler til slike formål. Investeringsmidlene som styret får 
tildelt i bestillingsdialogen skal gå til de konkrete investeringene som er meldt inn til Miljødirektoratet. 
Disse midlene kan ikke benyttes til drift eller løpende vedlikehold. Det presiseres også at veien det 
søkes tilskudd for ikke er åpen for alminnelig ferdsel med kjøretøy, og at besøkende i nasjonalparken ut 
fra dette ikke påfører veien slitasje. Nasjonalparkstyret har tidligere, ved bruk av investeringsmidler 
betalt for utvidelse av parkeringsplassen ved Tomasvatnet for å gi de besøkende et bedre tilbud.   
 

 
 



ST 11/2020 Innføring av tilhørighetslogo for Børgefjell nasjonalpark - rutiner og retningslinjer for 
tildeling av logo 
 
Behandling: 
Følgende tillegg i kulepunkt 5 ble utarbeidet i møtet: 
«og lokale håndverksprodukter produsert ved bruk av lokale råvarer»  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å innføre ordningen med 
tilhørighetslogoer for Børgefjell nasjonalpark til kommersiell bruk. Dette ihht. retningslinjer gitt for 
merkevaren Norges nasjonalparker. 
 
Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende tilleggskriterier for tildeling av merket for Børgefjell 
nasjonalpark: 

 Tildeling av merket gjelder i første omgang til 31.12.2023. Ordningen med tilhørende rutiner og 
retningslinjer evalueres før eventuell videreføring. 

 Merket tildeles aktører med forretningsadresse i Hattfjelldal, Grane, Namsskogan og Røyrvik 
kommuner under forutsetning av kommunene har status som nasjonalparkkommune. 

 Tildeling av tilhørighetslogo gjøres av nasjonalparkstyret. 
 Aktører som tildeles merket forplikter seg til å delta på aktiviteter som vertskapskurs, 

orienteringsmøter eller lignende som arrangeres i regi eller på vegne av 
nasjonalparkkommunene eller nasjonalparkforvaltningen.  

 Tilbyder skal være relatert til besøksnæringen og omfatte produkter som opplevelser, 
aktiviteter, overnatting, forbruksvarer som mat og drikke og lokale håndverksprodukter 
produsert ved bruk av lokale råvarer. Forutsatt at disse kan knyttes til verneområdene. 

 
Enstemmig vedtatt med foreslåtte tillegg 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å innføre ordningen med 
tilhørighetslogoer for Børgefjell nasjonalpark til kommersiell bruk. Dette ihht. retningslinjer gitt for 
merkevaren Norges nasjonalparker. 
 
Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende tilleggskriterier for tildeling av merket for Børgefjell 
nasjonalpark: 
 

 Tildeling av merket gjelder i første omgang til 31.12.2023. Ordningen med tilhørende rutiner og 
retningslinjer evalueres før eventuell videreføring. 

 Merket tildeles aktører med forretningsadresse i Hattfjelldal, Grane, Namsskogan og Røyrvik 
kommuner under forutsetning av kommunene har status som nasjonalparkkommune. 

 Tildeling av tilhørighetslogo gjøres av nasjonalparkstyret. 
 Aktører som tildeles merket forplikter seg til å delta på aktiviteter som vertskapskurs, 

orienteringsmøter eller lignende som arrangeres i regi eller på vegne av 
nasjonalparkkommunene eller nasjonalparkforvaltningen.  

 Tilbyder skal være relatert til besøksnæringen og omfatte produkter som opplevelser, 
aktiviteter, overnatting eller forbruksvarer som mat og drikke. Forutsatt at disse kan knyttes til 
verneområdene. 

 
 



ST 12/2020 Søknad om tillatelse til bruk av kommersielt merke (tilhørighetslogo) for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - Furuheim gård 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gir Furuheim gård tillatelse til å benytte 
kommersielt merke for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark ihht. vedtatte retningslinjer på følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder tom. 31.12.2023. 

 Det kommersielle merket må ikke brukes på en måte som kan skade Norges nasjonalparkers 
omdømme, eller på en måte som strider mot nasjonalparkens- eller verneområdets 
retningslinjer eller formål. 

 Det er ikke tillatt å bruke merket på reklamemateriell eller varer uten følge av virksomhetens 
egen logo, som f. eks. på brevhode eller på emballasjen for et produkt. Det må alltid gå klart 
frem hvem virksomheten bak produktet eller tjenesten er, at dette ikke er et 
nasjonalparkprodukt eller -tjeneste, og at det ikke er et nasjonalparkgodkjent produkt eller 
tjeneste. 

 Merket skal ikke endres i form, beskjæres eller tillegges design eller egen tekst.  

 Merket kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart. 

 Ved misbruk av det kommersielle merket kan tillatelsen til bruk trekkes tilbake. 

 Furuheim gård må forplikte seg gjennom inngått avtale til å delta på aktiviteter som 
vertskapskurs, orienteringsmøter eller lignende som arrangeres i regi eller på vegne av 
nasjonalparkkommunene eller nasjonalparkforvaltningen  

 
Begrunnelse: 
Furuheim gård innfrir kravene til aktører som kan tildeles kommersielt merke for nasjonalparken ihht 
vedtatte retningslinjer. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gir Furuheim gård tillatelse til å benytte 
kommersielt merke for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark ihht. vedtatte retningslinjer på følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder tom. 31.12.2023. 
 Det kommersielle merket må ikke brukes på en måte som kan skade Norges nasjonalparkers 

omdømme, eller på en måte som strider mot nasjonalparkens- eller verneområdets 
retningslinjer eller formål. 

 Det er ikke tillatt å bruke merket på reklamemateriell eller varer uten følge av virksomhetens 
egen logo, som f. eks. på brevhode eller på emballasjen for et produkt. Det må alltid gå klart 
frem hvem virksomheten bak produktet eller tjenesten er, at dette ikke er et 
nasjonalparkprodukt eller -tjeneste, og at det ikke er et nasjonalparkgodkjent produkt eller 
tjeneste. 

 Merket skal ikke endres i form, beskjæres eller tillegges design eller egen tekst.  
 Merket kan ikke selges videre eller distribueres til tredjepart. 
 Ved misbruk av det kommersielle merket kan tillatelsen til bruk trekkes tilbake. 
 Furuheim gård må forplikte seg gjennom inngått avtale til å delta på aktiviteter som 

vertskapskurs, orienteringsmøter eller lignende som arrangeres i regi eller på vegne av 
nasjonalparkkommunene eller nasjonalparkforvaltningen  

 
Begrunnelse: 
Furuheim gård innfrir kravene til aktører som kan tildeles kommersielt merke for nasjonalparken ihht 
vedtatte retningslinjer. 



Inger Marit Eira-Åhrén ba om permisjon fra resten av møtet 
Inger Marit Eira-Åhrén ble innvilget permisjon og fratrådte møtet 

 
ST 13/2020 Nasjonalparkkommune - diskusjon om veien videre og nasjonalparkstyrets rolle i videre 
arbeid. 

Behandling 
Styret diskuterte veien videre og hvordan kommunene kunne samarbeide om felles tiltak som 
nasjonalparkkommuner. Kommunene må etter hvert ta mer ansvar for å initiere samarbeid og ha 
progresjon i dette. Nasjonalparkstyret kan ikke ha en for aktiv rolle eller lede samarbeidsprosessene. 
Nasjonalparkforvalters rolle må være som lagspiller, i prosjektgrupper og på enkelttiltak sett i 
sammenheng med kunnskapen om merkevaren Norges nasjonalparker og ivareta interessene som 
ligger i besøksstrategien. Grane næringsutvikling er forespurt om å komme med tilbud/oppsett på et 
prosjekt organisering/samarbeidsløsning mellom kommunene.      
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Forvalter fremmer ingen tilrådning i saken. 
 


