
Børgefjell nasjonalpark 
 

Nasjonalparkstyre og aktuelle tiltak v/Tore Tødås, 

nasjonalparkforvalter i Børgefjell nasjonalpark  



Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/  

Børgefjell nasjonalparkstyre 

• Nasjonalparkstyret har forvaltningsansvaret for 

Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan 

landskapsvernområde.  

 

Styret har myndigheten til å  

fatte vedtak i henhold til  

verneforskriften for  

nasjonalparken og  

landskapsvernområde. 



• Medlemmene i styret er lokale og regionale 
politikere fra de fire kommunene og to fylkene 
som berøres av verneområdene.  

• Fra kommunene er medlemmene ordførere 
mens fylkeskommunene er representert med 
fylkesrådene. Sametinget oppnevner tre 
medlemmer til styret.  

• Styret består totalt av ni representanter og 
skal ha minimum to møter pr. år. 



• Hvis det skal gjennomføres tiltak eller aktiviteter i 
forvaltningsområdene som ikke er tillatt ihht. 
verneforskriftene må det søkes om dispensasjon til 
nasjonalparkstyret.  
 

• Styret behandler søknad kun etter verneforskriftens 
bestemmelser, hvis tiltaket krever tillatelse fra andre 
lovverk må dette behandles av særlovsmyndigheten.  
 

• I tillegg til verneforskriften er det utarbeidet en 
forvaltningsplan som har retningslinjer for 
forvaltningen av områdene. 



• Det er oppnevnt et eget faglig rådgivende 
utvalg som består av bruksinteressene i 
nasjonalparken.  

• Utvalget kan komme med råd i enkeltsaker 
men også generelt ift. forvaltning av 
verneområdene. 

Faglig rådgivende utvalg 



• For verneområdene er det en egen 
nasjonalparkforvalter som er styrets sekretær. 

• Forvalteren har til oppgave å forberede saker til 
styret, skrive protokoll fra møter og iverksette 
vedtakene.  

• Gjennomføring av tiltak og utredningsoppgaver 
er også en del av forvalterens arbeidsoppgaver. 

Nasjonalparkforvalter 



 Tiltak/prosjekter 

• Hvert år gjennomføres tiltak knyttet til vedlikehold, 
skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.  

• Dette kan være rene tilretteleggingstiltak eller tiltak for 
å ivareta verneverdiene.  

• Nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale 
styresmakter til ulike prosjekt.  

• Den praktiske gjennomføringen av tiltakene utføres av 
de lokale fjellstyrene eller av Statskog fjelltjenesten. 



Pågående tiltak i 2014 

• Bruer 

• Klopplegging 

• Rydding av stier pga. gjengroing/storm 

• Informasjonstiltak 

• Kartlegging/overvåkning i verneområdet. 



Embetsoppdrag 

Miljødirektoratet har forventninger til at 
verneområdestyrene skal lage en langsiktig 
plan for tilrettelegging for verdiskaping 
som ikke går på bekostning av vernet, og 
hvor lokalsamfunnet er involvert. 



Takk for oppmerksomheten! 


