
 

 

 
Vedtekter for det faglige rådgivende utvalget 

 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre har med bakgrunn i punkt 9 i 
nasjonalparkstyrets vedtekter vedtatt å opprette et faglig rådgivende utvalg med følgende 
vedtekter. 
 
§ 1. Faglig rådgivende utvalg 
Det faglige rådgivende utvalget for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre er et rådgivende organ for nasjonalparkstyret. Utvalget er rådgivende i 
forvaltningen av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde. 
 
§ 2. Formål 
Det faglige rådgivende utvalgets formål er: 

• Bidra til å sikre en langsiktig og helhetlig forvaltning av de verneområdene Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for, 
herunder arbeidet med utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene og 
revidering/rullering av disse. 

• Gi råd til nasjonalparkstyret på store og prinsipielt viktige saker.  

• Bidra til å fremme samarbeidet mellom de ulike aktørene innenfor 
nasjonalparkstyrets myndighetsområde, og å fremme samarbeidet mellom disse og 
øvrige viktige offentlige og private aktører med interesser og/eller aktiviteter i 
tilknytning til verneområdene. 

 
Det faglige rådgivende utvalget skal arbeide for å skape felles forståelse blant de deltakende 
organisasjoner og institusjoner i forvaltning og bruk av området. Det faglige rådgivende 
utvalget har ingen forvaltningsmyndighet, men skal fungere som et rådgivende organ 
ovenfor nasjonalparkstyret. Det faglige rådgivende utvalget har ingen myndighet over 
grunneiere, rettighetshaverne eller brukerorganisasjonene som deltar i utvalget.  
 
§ 3. Sammensetning 
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 

• Østre og vestre Tiplingen hytteforening  1 representant 

• Friluftsrådene (Helgeland/Polarsirkelen)  1 representant 
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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. 
 
§ 4. Sekretariat 

• Sekretariatet for det faglige rådgivende utvalget legges til nasjonalparkforvalteren. 

• Sekretariatet forbereder saker som skal bringes inn for det faglige rådgivende 
utvalget og fører protokoll fra møtene. Representantene i utvalget kan sammen med 
leder selv fremme saker for rådet.   

 
§ 5. Møter 

• Utvalget skal møte nasjonalparkstyret minimum en gang hvert år eller når minst en 
tredjedel av utvalgets medlemmer krever det. 

• Møtene i utvalget ledes av lederen. Er leder av utvalget ikke til stede, ledes møtet av 
nestleder. 

• Innkalling til møte skal skje med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde 
oversikt over de saker som skal behandles (saksliste). Saksdokumentene medsendes 
eller legges ut til gjennomsyn for utvalgets medlemmer samtidig med at innkallingen 
utsendes.  

• Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre har møte- tale og 
forslagsrett i utvalget. Fylkesmennene i Trøndelag og Nordland, Miljødirektoratet, 
Statens Naturoppsyn (SNO) og reindriftsforvaltningen i Trøndelag og Nordland har 
møte og talerett.  

• Det skal føres protokoll fra møtene.  
 
§ 6. Avstemming 
Vedtak i utvalget gjøres med vanlig flertall. Minst ½ av utvalget må være til stede for at 
utvalget er vedtaksføre. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
§ 7.  Vedtektsendring 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre kan endre disse vedtektene. 
 
§ 8. Utmelding og oppløsning  
De enkelte institusjoner og organisasjoner kan tre ut av utvalget med umiddelbar virkning 
dersom de ønsker det. Utmeldingen skal være skriftlig. Nasjonalparkstyret kan etter søknad 
eller på eget initiativ oppnevne nye representanter fra andre institusjoner og/eller 
organisasjoner. 
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