
Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark      Utkast 27.02.23 

Vår ref.: 2022/8248, Ref. FMNT: 2016/3979 

 

1 
 

 
Forvaltningsmyndighetens retningslinjer –  
Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark 
Dette er arbeidsdokumentet som etter hvert skal ligge inne i forvaltningsplanen under ForvaltningForvaltningsmyndighetens retningslinjer. 

NB! Direktesitat fra verneforskriften eller tilfeller der verneforskriften er helt tydelig er markert med kursiv skrift. Disse linjene er det derfor ikke rom for å endre 
på ifm revidering av forvaltningsplan. 

Innhold 
1. Generelt ................................................................................................................................................................................................................................2 

2. Reindrift ................................................................................................................................................................................................................................3 

3. Bufehold ...............................................................................................................................................................................................................................6 

4. Hytter ....................................................................................................................................................................................................................................9 

5. Ferdsel ...............................................................................................................................................................................................................................13 

6. Motorferdsel .......................................................................................................................................................................................................................14 

7. Tilrettelegging .....................................................................................................................................................................................................................19 

8. Forurensning ......................................................................................................................................................................................................................21 

9. Saksbehandling ..................................................................................................................................................................................................................21 

10. Utvidelse Gaundalen med revidert forskrift ....................................................................................................................................................................23 



Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark      Utkast 27.02.23 

Vår ref.: 2022/8248, Ref. FMNT: 2016/3979 

 

2 
 

 

Tema Forskrifts-
referanse Retningslinje 

1. Generelt 
1.1 Generelt - 
verneformål 

§ 2 -Nasjonalparken skal ta vare på et stort, sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større 
tekniske inngrep. Oppføring av nye bygg behandles derfor strengt. 
-Biologisk mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. 
-De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og 
Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Tiltak som endrer landskapet 
i disse dalførene behandles strengt. 
-Kulturminner skal ivaretas. 
-Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten 
grad av teknisk tilrettelegging. Naturopplevelser skal primært skje gjennom tradisjonelt og enkelt friluftsliv. 
-Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. 
Området skal kunne brukes til reindrift. Det skal i behandling av søknader fra reindrifta legges vekt på næringas 
egenart og kultur. 

1.2 Generelt - 
forbud mot inngrep 

§ 3 pkt. 1.1 -Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller 
midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og 
påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen 
form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer 
og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende. 
-Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse.  
-Dette betyr at tiltak som kan endre landskapet eller naturens funksjoner er forbudt. I forvaltningsplanen er det 
oppgitt hva som er tillatt uten å måtte søke, hva som kan tillates gjennom søknad og hva som ikke tillates i det 
hele tatt. 

1.3 Generelt 
byggetekniske 
spesifikasjoner 

§ 3 pkt. 1.1 -Benevnelsen bebygd areal (BYA) jf. Norsk Standard 3940 skal benyttes ved byggesøknader. Nyeste versjon av 
«Grad av utnytting» kan benyttes som veiledning. 
-BYA måles etter utvendig kledning/panel.  
-For all byggevirksomhet i nasjonalparken skal det tas hensyn til at man oppnår best mulig løsning for 
verneverdiene. 
-Utforming og plassering av bygninger bør skje i samarbeid med den kommunale bygningsmyndighet og 
nasjonalparkstyret. 
-For alle byggetiltak som innebærer nybygg vil det bli stilt særskilte krav til søker om dokumentasjon av behovet 
for tiltaket, jf. kravene i naturmangfoldloven § 48. 
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2. Reindrift 
2.1 Reindrift – 
vedlikehold  

§ 3 pkt. 1.2 a) -Reindrifta har tillatelse til å gjøre vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk, 
reindriftsanlegg, samt vedlikehold av ledningsnett, gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.  
-Med vedlikehold menes med jevne mellomrom behov for å foreta utskiftinger på grunn av slitasje, vær og vind 
og andre påførte skader. 
-Vedlikehold som endrer et byggs fasade, størrelse eller bruk er søknadspliktig jf. § 3 pkt. 1.3 d). 
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1. 

2.2 Reindrift – 
gjerder og 
samleanlegg 
(midlertidig) 

§ 3 pkt. 1.2 b) -Reindrifta har tillatelse til å sette opp gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter på tradisjonelle plasser i 
forbindelse med reindrift. 
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om hvordan gjerder og anlegg skal plasseres og 
utformes, herunder om materialer og oppbevaring. 
-Forvaltningsmyndigheten kan kreve at gjerder og samleanlegg oppført etter vernetidspunktet fjernes. 
-Midlertidig betyr i denne sammenheng at det tas ned og fraktes ut av området etter bruk.  
-Det bør unngås å bruke gjerder med tau, liner, o.l. når man ikke er til stede, for å minimere risikoen for at 
reinsdyr og annet dyreliv setter seg fast. 
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1. 
-Dersom gjerder og samleanlegg blir stående til neste sesong kan forvaltningsmyndigheten kreve en forklaring 
for det faktiske forholdet, og be om å søknad for oppføring av gjerde jf. § 3 pkt. 1.3 a). 

2.3 Reindrift – nye 
gjerder, hytter, 
gammer, o.l. 

§ 3 pkt. 1.3 a) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger og anlegg. Oppføring av 
gjerder, hytter, gammer, o.l. for reindrift er derfor søknadspliktig. 
-Tiltak som er nødvendig for å kunne utøve reindrift skal vektes positivt i behandling fra forvaltningsmyndigheten. 
-Eventuelle behov for slike tiltak bør være beskrevet i sijtens/reinbeitedistriktets distriktsplan. 
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om hvordan slike tiltak skal plasseres og utformes. 
Slike tiltak bør legges i tilknytning til eksisterende anlegg. 
-Gjerder rundt hytter/gammer for å holde reinsdyr, beitedyr og vilt vekk bør begrenses. Det bør unngås å bruke 
gjerder med tau, liner, o.l. når man ikke er til stede, for å minimere risikoen for at reinsdyr og annet dyreliv setter 
seg fast. 
-Hytter skal være rasjonelle og av enkel standard. Moderne løsninger for f.eks. strøm vil bli prioritert. 
-Solcellepanel (inntil 2 stk à 1,7x1 m), parabolantenne, markiser, utvendig belysning, veggpryd mm på vegg vil 
vektes positivt i behandling fra forvaltningsmyndigheten.  
-Utvendig belysning skal ikke være påskrudd når hytta/gamma ikke er i bruk. 
-Dersom eksisterende gjerder, gjeterhytter, gammer, o.l. ikke er i bruk de siste 5 år kan forvaltningsmyndigheten 
kreve det fjernet. 
-Felles søknader med f.eks. beitenæringa som viser rasjonelle og gode løsninger på nødvendige tiltak vil bli 
prioritert. 
-Bygninger bør ha torvtak, alternativt mørk og matt takoverflate, for å gå mer "i ett" med landskapet.  
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-For torvtak skal det benyttes vegetasjon fra området. Dette er for å hindre introduksjon av nye arter. Uttak av 
vegetasjon/torv krever også grunneiers tillatelse. Tiltak som tar vegetasjon innenfor nasjonalparken skal også 
vurderes etter § 3 pkt. 2.1.  
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1. 
-Blanke overflater gir gjenskinn og forstyrrelser på dyr, og bør unngås. Tiltak som minimerer utvendig gjenskinn 
og forstyrrelser på dyr når man ikke er til stede (lemmer, matte persienner, zip zcreen, tykke sprosser, o.l.) kan 
avbøte dette.  
-Det skal settes som vilkår i eventuelle tillatelser at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet. 
-Tilknyttet en gjeterhytte/gamme tillates det maksimalt (til sammen) 45 m2 BYA. Dette inkluderer tilbygg som 
f.eks. utedo, anneks og uthus. 
-Tiltak som ikke inngår i BYA vil bli vurdert i hvert enkelttilfelle. Samlet belastning vil i slike tilfellet bli vurdert. 

2.4 Reindrift – 
bygninger/anlegg 
ved 
sommerboplasser 

§ 3 pkt. 1.3 b) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger og anlegg. Oppføring av 
bygninger/anlegg som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur og næring på sommerboplassene i Hykla og 
Hattjørnin/Huvhpienjaevrien er derfor søknadspliktig. 
-Søknad om oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig for å kunne utøve sørsamisk kultur og næring vil 
bli positivt vekta ved behandling fra forvaltningsmyndigheten. 
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om hvordan slike tiltak skal plasseres og utformes.  
-Forvaltningsmyndigheten skal ta hensyn til at sørsamsik kultur og næring ikke bare innebærer reindrift, men 
også f.eks. utvikling av språk og tradisjoner. 
-Det skal tas hensyn til at bygninger/anlegg ved sommerboplassene har andre behov enn gjeterbuer. 
-Hytter skal være rasjonelle og av enkel standard. Moderne løsninger for f.eks. strøm vil bli prioritert. 
-Solcellepanel (inntil 2 stk à 1,7x1 m), parabolantenne, markiser, utvendig belysning, veggpryd mm på vegg vil 
vektes positivt i behandling fra forvaltningsmyndigheten.  
-Utvendig belysning skal ikke være påskrudd når hytta/gamma ikke er i bruk. 
Bygninger bør ha torvtak, alternativt mørk og matt takoverflate, for å gå mer "i ett" med landskapet.  
-For torvtak skal det benyttes vegetasjon fra området. Dette er for å hindre introduksjon av nye arter. Uttak av 
vegetasjon/torv krever også grunneiers tillatelse. Tiltak som tar vegetasjon innenfor nasjonalparken skal også 
vurderes etter § 3 pkt. 2.1. 
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1. 
-Blanke overflater gir gjenskinn og forstyrrelser på dyr, og bør unngås. Tiltak som minimerer utvendig gjenskinn 
og forstyrrelser på dyr når man ikke er til stede (lemmer, matte persienner, zip zcreen, tykke sprosser, o.l.) kan 
avbøte dette. 
-Gjerder rundt hytter/gammer for å holde reinsdyr, beitedyr og vilt vekk bør begrenses. Det bør unngås å bruke 
gjerder med tau, liner, o.l. når man ikke er til stede, for å minimere risikoen for at reinsdyr og annet dyreliv setter 
seg fast. 
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-Lederen i sijten/reinbeitedistriktet skal på forespørsel fra forvaltningsmyndigheten bekrefte at vedkommende 
som søker har siidaandel i tilknytning til sommerboplassen. 
-Det skal settes som vilkår i eventuelle tillatelser at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet. 
-Tilknyttet en boenhet/hytte/gamme tillates det maksimalt (til sammen) 45 m2 BYA. Dette inkluderer tilbygg som 
f.eks. utedo, anneks og uthus. 
-Tiltak som ikke inngår i BYA vil bli vurdert i hvert enkelttilfelle. Samlet belastning vil i slike tilfellet bli vurdert. 

2.5 Reindrift – 
gjenoppføring av 
bygg 

§ 3 pkt. 1.3 c) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger og anlegg. Gjenoppføring 
av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade er derfor søknadspliktig.  
-Dette avsnittet gjelder for bygg tilknyttet reindrift.  
-Rettighetshaver kan regne med positiv behandling ved gjenoppføring av bygget dersom det er tilsvarende 
bygget som ble skadet. Dersom bygget hadde en uheldig plassering i forhold til verneverdiene kan det vurderes 
oppsatt på mer egnet sted.  
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1.  
-Bygninger bør ha torvtak, alternativt mørk og matt takoverflate, for å gå mer "i ett" med landskapet.  
-For torvtak skal det benyttes vegetasjon fra området. Dette er for å hindre introduksjon av nye arter. Uttak av 
vegetasjon/torv krever også grunneiers tillatelse. Tiltak som tar vegetasjon innenfor nasjonalparken skal også 
vurderes etter § 3 pkt. 2.1.   
-Blanke overflater gir gjenskinn og forstyrrelser på dyr, og bør unngås. Tiltak som minimerer utvendig gjenskinn 
og forstyrrelser på dyr når man ikke er til stede (lemmer, matte persienner, zip zcreen, tykke sprosser, o.l.) kan 
avbøte dette.  
-Det skal settes som vilkår i en eventuell tillatelse at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet.  
-Dersom gjenoppføringen innebærer at bygget vil bli større krever det også behandling etter § 3 pkt. 1.3 d). 

2.6 Reindrift – 
ombygging og 
mindre utvidelse 

§ 3 pkt. 1.3 d) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger og anlegg. Ombygging, 
fasadeendring og mindre utvidelse er derfor søknadspliktig. 
-En bruksendring fra f.eks. gjeterhytte til fritidsbolig eller utleiehytte er søknadspliktig. 
-Retningslinjene her følger det som er beskrevet i 2.4 Reindrift – bygninger/anlegg ved sommerboplasser og 2.5 
Reindrift – gjenoppføring av bygg. 

2.7 Reindrift – 
bruer og klopper 

§ 3 pkt. 1.3 g) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som bygging av bruer og klopper. Klopper og bruer som er ment som 
tilrettelegging og kanalisering av stier er søknadspliktig. 
-Søknadsplikten gjelder ikke utlegging av planker eller simple klopper mellom bygg eller vannuttak i tilknytning til 
setre, gjeterhytter, o.l. på samme tun. 
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1. 

2.8 Reindrift – 
planter og vekster 

§ 3 pkt. 2.1 -Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt. 
-Forbudet gjelder eksempelvis såing av trær, grønnsaker, bærplanter, blomsterplanter, hekk, blomstereng, mm. 
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-Revegetering av et område som eventuelt har vært utsatt for slitasje eller skade skal skje naturlig. Dette for å 
ikke innføre nye arter og genvarianter. 
-Eventuelle dispensasjoner fra dette behandles etter retningslinjene i naturmangfoldloven § 48. 

2.9 Reindrift – uttak 
av trevirke 

§ 3 pkt. 2.2 c) -Reindrifta har tillatelse til å gjøre nødvendig uttak til brensel og til vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og 
annet reindriftsutstyr så lenge man følger retningslinjene under. 
-Dette er ikke søknadspliktig. 
-Hogst bør gjennomføres utenfor sårbare perioder og lokaliteter for dyr- og planteliv, f.eks. hekke-, yngle- og 
kalveperioden mellom ca 15. mai – 15. juli. 
-Lukkede hogstformer skal benyttes, og aller helst plukkhogst, slik at man ivaretar skogmiljøet og naturlig 
foryngelse. All hogst nærmere enn 200 m fra vann, vassdrag og myr skal gjennomføres som plukkhogst. 
-Områder og store trær som vesentlig preger skogbildet skal bevares. 
-Ivaretakelse av fjellskogen som et leveområde mellom fjell og skog er viktig for mange arter. 
-Høsting av bark, never, tæger o.l. skal ikke være til skade for plantelivet, jf. § 3 pkt. 2.1. 
-Tørrfuru (gadd) skal ikke felles, og særegne vekstformer (f.eks. rilkuler) skal ikke tas. 
-Dersom ressursene må fraktes med maskinkraft skal det fraktes på vinterføre på en slik måte at varige 
markskader ikke oppstår. Eventuell motorferdsel på barmark krever egen tillatelse etter § 3 pkt. 6.3 e). 

2.10 Reindrift – 
naturresurser til 
samisk husflid 

§ 3 pkt. 2.3 b) -Det er et generelt forbud mot inngrep av enhver art, og uttak av materiale (bark, never, tæger og lignende) til 
samisk husflid er derfor søknadspliktig. 
-Ved søknad kan det gis tillatelse til uttak av materiale (bark, never, tæger o.l.) til samisk husflid. 
-Kravet til søknad gjelder ikke reindrifta og sørsamisk kultur på sommerboplassene ved Hykla og 
Hattjørnin/Huvhpienjaevrien. Ressursen skal høstes i alminnelig nærhet til sommerboplassene. 

3. Bufehold 
3.1 Bufehold - 
vedlikehold 

§ 3 pkt. 1.2 a) -Beitenæringa har tillatelse til å gjøre vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk, samt 
vedlikehold av ledningsnett, gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking o.l.  
-Med vedlikehold menes med jevne mellomrom behov for å foreta utskiftinger på grunn av slitasje, vær og vind 
og andre påførte skader. 
-Vedlikehold som endrer et byggs fasade, størrelse eller bruk er søknadspliktig jf. § 3 pkt. 1.3 d). 
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1.. 

3.2 Bufehold – 
gjenoppføring av 
bygg 

§ 3 pkt. 1.3 c) -Det er et generelt forbud mot inngrep som bl.a. oppføring bygninger. Gjenoppføring av bygninger som er 
ødelagt ved brann eller naturskade er derfor søknadspliktig. 
-Dette avsnittet gjelder for bygg tilknyttet beitenæring/bufehold. 
-Søknad vil bli positivt vekta dersom gjenoppføring av bygget er tilsvarende bygget som ble skadet. Dersom 
bygget hadde en uheldig plassering i forhold til verneverdiene kan det vurderes oppsatt på mer egnet sted.  
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1. 
-Bygninger bør ha torvtak, alternativt mørk og matt takoverflate, for å gå mer "i ett" med landskapet.  
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-For torvtak skal det benyttes vegetasjon fra området. Dette er for å hindre introduksjon av nye arter. Uttak av 
vegetasjon/torv krever også grunneiers tillatelse. Tiltak som tar vegetasjon innenfor nasjonalparken skal også 
vurderes etter § 3 pkt. 2.1.   
-Blanke overflater gir gjenskinn og forstyrrelser på dyr, og bør unngås. Tiltak som minimerer utvendig gjenskinn 
og forstyrrelser på dyr når man ikke er til stede (lemmer, matte persienner, zip zcreen, tykke sprosser, o.l.) kan 
avbøte dette.  
-Det skal settes som vilkår i en eventuell tillatelse at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet.  
-Dersom gjenoppføringen innebærer at bygget vil bli større krever det også behandling etter § 3 pkt. 1.3 d). 

3.3 Bufehold – 
ombygging og 
mindre utvidelser 

§ 3 pkt. 1.3 d) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger og anlegg. Ombygging, 
fasadeendring og mindre utvidelse er derfor søknadspliktig. 
-Dette avsnittet gjelder for setrer og gjeterhytter tilknyttet aktiv beitevirksomhet. 
-En bruksendring fra f.eks. gjeterhytte til fritidsbolig eller utleiehytte er søknadspliktig. 
-Endring i fasade, størrelse og bruk er søknadspliktig, og omfatter størrelse på vinduer, vindturbin, solcelle, 
parabol, markiser o.l.  
-Solcellepanel (inntil 2 stk à 1,7x1 m), parabolantenne, markiser, utvendig belysning, veggpryd mm på vegg er 
ikke søknadspliktig. 
-Utvendig belysning skal ikke være påskrudd når hytta/setra ikke er i bruk. 
-Nybygging av platting, jordkjeller, gapahuk, naust, gjerde, hundegård, frittstående solcellepanel, o.l. har ikke 
hjemmel i denne paragrafen og skal derfor behandles etter bestemmelsene i naturmangfoldloven § 48.  
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere vilkår om hvordan slike tiltak skal plasseres og utformes.  
-Ombygging og utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye bygninger skal om mulig lokaliseres 
i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø. 
-Gjerder for å holde beitedyr og vilt vekk bør begrenses.  
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1.  
-Bygninger bør ha torvtak, alternativt mørk og matt takoverflate, for å gå mer "i ett" med landskapet.  
-For torvtak skal det benyttes vegetasjon fra området. Dette er for å hindre introduksjon av nye arter. Uttak av 
vegetasjon/torv krever også grunneiers tillatelse. Tiltak som tar vegetasjon innenfor nasjonalparken skal også 
vurderes etter § 3 pkt. 2.1.  
-Blanke overflater gir gjenskinn og forstyrrelser på dyr, og bør unngås. Tiltak som minimerer utvendig gjenskinn 
og forstyrrelser på dyr når man ikke er til stede (lemmer, matte persienner, zip zcreen, tykke sprosser, o.l.) kan 
avbøte dette.  
-Legging av "hoppesteiner" mellom bygg er ikke søknadspliktig. Dersom steinlagt areal skal fungere som en 
steinlagt platting er det søknadspliktig og behandles etter nml § 48. Det skal benyttes stein fra området.  
-Det skal settes som vilkår i eventuelle tillatelser at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet.  
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-Tilknyttet en gjeterhytte/seter tillates det maksimalt (til sammen) 45 m2 BYA. Dette inkluderer tilbygg som f.eks. 
utedo, anneks og uthus. 
-Tiltak som ikke inngår i BYA vil bli vurdert i hvert enkelttilfelle. Samlet belastning vil i slike tilfellet bli vurdert. 

3.4 Bufehold – 
oppføring av 
sanketrøer og bygg 

§ 3 pkt. 1.3 e) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger og anlegg. Oppføring av 
sanketrøer og enkle hytter/buer er derfor søknadspliktig. 
-Søknad om oppføring av gjerder, gjeterhytter, gammer, o.l. som er nødvendig for å opprettholde 
beitenæring/bufehold i området vil bli positivt vekta ved behandling fra forvaltningsmyndigheten.  
-Det bør unngås å bruke sanketrøer med tau, liner, o.l. når man ikke er til stede, for å minimere risikoen for at 
reinsdyr og annet dyreliv setter seg fast. 
-Slike tiltak bør ikke endre landskapets karakter og bør legges i tilknytning til eksisterende anlegg.  
-Oppføring av gjerde krever egen tillatelse fra grunneier.  
-Gjerder for å holde beitedyr vekk (f.eks. rundt gjeterhytter) er ikke tillatt. 
-Gjerder i skogen, som ikke stenger for allmenn ferdsel (innlagt grind, trapp over gjerdet eller lignende), vurderes 
som lite konfliktfylt så lenge de ikke dekker for store arealer.  
-For oppføring av enkle hytter/buer i forbindelse med nødvendig gjeting gjelder samme retningslinjer som er 
beskrevet i 3.2 Bufehold – gjenoppføring av bygg og 3.3 Bufehold – ombygging og mindre utvidelser. 

3.5 Bufehold – 
bruer og klopper 

§ 3 pkt. 1.3 g) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som bygging av bruer og klopper. Klopper og bruer som er ment som 
tilrettelegging og kanalisering av stier er søknadspliktig. 
-Søknadsplikten gjelder ikke utlegging av planker eller simple klopper mellom bygg eller vannuttak i tilknytning til 
setre, gjeterhytter, o.l. på samme tun. 
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1.. 

3.6 Bufehold – 
planter og vekster 

§ 3 pkt. 2.1 -Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt. 
-Forbudet gjelder eksempelvis såing av trær, grønnsaker, bærplanter, blomsterplanter, hekk, blomstereng, mm. 
-Revegetering av et område som eventuelt har vært utsatt for slitasje eller skade skal skje naturlig. Dette for å 
ikke innføre nye arter og genvarianter. 
-Eventuelle dispensasjoner fra dette behandles etter retningslinjene i naturmangfoldloven § 48. 

3.7 Bufehold – 
beite 

§ 3 pkt. 2.2 a) -Beite er tillatt. 
-Jf. § 3 pkt. 2.4 kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. 
Dette gjelder ikke reinbeite. 
-Forvaltningsmyndigheten ønsker å ivareta beitenæring og bærekraftig utnyttelse av utmarksressursene i 
nasjonalparken. 

3.8 Bufehold – 
hogst 

§ 3 pkt. 2.3 a) -Hogst i tilknytning til setrer/gjeterhytter er tillatt (ikke søknadspliktig) så lenge det er godkjent av grunneier og 
man følger retningslinjene under.  
-Med hogst i denne sammenheng menes hogst av trevirke til bruk som ved til setrer.  
-Med setrer i denne sammenheng menes setrer, gjeterhytter, o.l. tilknyttet aktiv beitevirksomhet. 
-Hogst skal ikke gjennomføres i perioden 1. mai-1. juli av hensyn til hekkende fugler. 
-Maksimal godtatt hogst av trevirke for setrer er 2 m3 per år. Det tillates eksempelvis at man tar ut 4 m3 
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annethvert år. Mer hogst enn dette er eventuelt søknadspliktig.  
-Vedressursen skal ligge i setras nærhet, men likevel ikke gjennomføres slik at det blir en rydding av skog rundt 
setra. Forvaltningsmyndigheten kan i samarbeid med grunneier anvise hogst i områder med kulturskog eller preg 
av gjengroing. 
-All vedhogst skal skje som plukkhogst. De største og groveste trærne skal ikke hogges. 
-Områder og store trær som vesentlig preger skogbildet skal bevares av hensyn til landskapet og skogmiljøet.   
-Ivaretakelse av fjellskogen som et leveområde mellom fjell og skog er viktig for mange arter. 
-Tørrfuru (gadd) skal ikke felles, og særegne vekstformer (f.eks. rilkuler) skal ikke tas.  
-Dersom trevirket må fraktes med maskinkraft skal det fraktes på vinterføre på en slik måte at varige markskader 
ikke oppstår. Eventuell motorferdsel krever egen tillatelse etter § 3 pkt. 6.3 b). 

4. Hytter 
4.1 Hytter – 
vedlikehold 

§ 3 pkt. 1.2 a) -Rettighetshaver har tillatelse til å gjøre vedlikehold av bygg, gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking, o.l.  
-Med vedlikehold menes med jevne mellomrom behov for å foreta utskiftinger på grunn av slitasje, vær og vind 
og andre påførte skader.  
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1.  
-Verneforskriften sier at vedlikehold av byggverk skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk. Det foreligger 
ingen nedskrevet lokal byggeskikk annet enn at grunneier kan ha meninger om hvordan bygg på deres eiendom 
skal se ut. 
-Det bør unngås å bruke gjerder med tau, liner, o.l. når man ikke er til stede, for å minimere risikoen for at 
reinsdyr og annet dyreliv setter seg fast. 
-Vær oppmerksom på at det er en forskjell på vedlikehold og oppgradering. Vedlikehold som endrer byggets 
fasade, størrelse eller bruk er søknadspliktig jf. § 3 pkt. 1.3 d).  
-Dette avsnittet gjelder for både private hytter, åpne buer og utleiehytter (fjellstyrene, DNT, Statskog, 
Værdalsbruket, Gusli skog mm). 

4.2 Hytter – drift av 
utleiehytter 

§ 3 pkt. 1.2 c) -Rettighetshaver har rett til tradisjonell drift av fjellstyrehytter og turisthytter. 
-Dette gjelder utleiehytter i regi av fjellstyrene, DNT Nord-Trøndelag, Statskog, Værdalsbruket, Gusli skog o.l.. 
-Drift av utleiehytter skal ses i sammenheng med at allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom 
utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging, jf. verneformålet. 
-Retten til drift gir ikke fritak fra andre punkter i verneforskriften og annet lovverk. 

4.3 Hytter – 
gjenoppføring av 
bygg 

§ 3 pkt. 1.3 c) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger og anlegg. Gjenoppføring 
av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade er søknadspliktig.  
-Dette avsnittet gjelder for private hytter, åpne buer og utleiehytter (fjellstyrene, DNT, Statskog, Værdalsbruket, 
Gusli skog mm).  
-Rettighetshaver kan regne med positiv behandling ved gjenoppføring av bygget dersom det er av samme 
størrelse, har tilsvarende påvirkning på verneverdiene eller er innenfor retningslinjene av forvaltningsplanen. 
Dersom bygget hadde en uheldig plassering i forhold til verneverdiene kan det vurderes oppsatt på mer egnet 
sted.  
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-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1.  
-Bygninger bør ha torvtak, alternativt mørk og matt takoverflate, for å gå mer "i ett" med landskapet.  
-For torvtak skal det benyttes vegetasjon fra området. Dette er for å hindre introduksjon av nye arter. Uttak av 
vegetasjon/torv krever også grunneiers tillatelse. Tiltak som tar vegetasjon innenfor nasjonalparken skal også 
vurderes etter § 3 pkt. 2.1.   
-Blanke overflater gir gjenskinn og forstyrrelser på dyr, og bør unngås. Tiltak som minimerer utvendig gjenskinn 
og forstyrrelser på dyr når man ikke er til stede (lemmer, matte persienner, zip zcreen, tykke sprosser, o.l.) kan 
avbøte dette.  
-Det skal settes som vilkår i en eventuell tillatelse at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet.  
-Dersom gjenoppføringen innebærer at bygget vil bli større krever det også behandling etter § 3 pkt. 1.3 d). 

4.4 Hytter – 
ombygging og 
mindre utvidelse 

§ 3 pkt. 1.3 d) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger og anlegg. Ombygging, 
fasadeendring og mindre utvidelse av eksisterende bygninger er derfor søknadspliktig. 
-Dette avsnittet gjelder for både private hytter, åpne buer og utleiehytter (fjellstyrene, DNT, Statskog, 
Værdalsbruket, Gusli skog mm). 
-En bruksendring fra f.eks. privat hytte eller åpen bu til utleiehytte eller seter er søknadspliktig. 
-Private hytter, åpne buer og utleiehytter (fjellstyrene, DNT, Statskog, Værdalsbruket, Gusli skog mm) kan 
vurderes på ulikt grunnlag så lenge det er tilstrekkelig begrunnet. Det er eksempelvis naturlig at det er forskjellig 
behov på en privat hytte og en utleiehytte (fjellstyrene, DNT, Statskog, Værdalsbruket, Gusli skog mm). 
-Endring i fasade, størrelse og bruk er søknadspliktig, og omfatter størrelse på vinduer, vindturbin, solcelle, 
parabol, markiser o.l.  
-Solcellepanel (inntil 2 stk à 1,7x1 m), parabolantenne, markiser, utvendig belysning, veggpryd mm på vegg er 
ikke søknadspliktig.  
-Utvendig belysning skal ikke være påskrudd når hytta ikke er i bruk. 
-Moderne og miljøvennlige løsninger for f.eks. strøm vil bli positivt vekta ved behandling. 
-Nybygging av platting, jordkjeller, gapahuk, naust, gjerde, hundegård, frittstående solcellepanel, o.l. har ikke 
hjemmel i denne paragrafen og skal derfor behandles etter bestemmelsene i naturmangfoldloven § 48.  
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere vilkår om hvordan slike tiltak skal plasseres og utformes.  
-Ombygging og utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye bygninger skal om mulig lokaliseres 
i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø. 
-Søknader om sikringsbu i tilknytning til utleiehytter (fjellstyrene, DNT, Statskog, Værdalsbruket, Gusli skog mm) 
vil bli positivt vekta ved behandling så lenge det ikke påvirker verneverdiene.  
-Gjerder rundt hytter/gammer for å holde reinsdyr, beitedyr og vilt vekk bør begrenses. Det bør unngås å bruke 
gjerder med tau, liner, o.l. når man ikke er til stede, for å minimere risikoen for at reinsdyr og annet dyreliv setter 
seg fast. 
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1.  
-Bygninger bør ha torvtak, alternativt mørk og matt takoverflate, for å gå mer "i ett" med landskapet.  
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-For torvtak skal det benyttes vegetasjon fra området. Dette er for å hindre introduksjon av nye arter. Uttak av 
vegetasjon/torv krever også grunneiers tillatelse. Tiltak som tar vegetasjon innenfor nasjonalparken skal også 
vurderes etter § 3 pkt. 2.1.  
-Blanke overflater gir gjenskinn og forstyrrelser på dyr, og bør unngås. Tiltak som minimerer utvendig gjenskinn 
og forstyrrelser på dyr når man ikke er til stede (lemmer, matte persienner, zip zcreen, tykke sprosser, o.l.) kan 
avbøte dette.  
-Legging av "hoppesteiner" mellom bygg er ikke søknadspliktig. Dersom steinlagt areal skal fungere som en 
steinlagt platting er det søknadspliktig og behandles etter nml § 48. Det skal benyttes stein fra området.  
-Det skal settes som vilkår i eventuelle tillatelser at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet.  
-Tilknyttet en privathytte tillates det maksimalt (til sammen) 60 m2 BYA. Dette inkluderer tilbygg som f.eks. 
utedo, uthus og sikringsbu. 
- Tilknyttet en utleiehytte (fjellstyrene, DNT, Statskog, Værdalsbruket, Gusli skog mm) tillates det maksimalt (til 
sammen) 70 m2 BYA. Dette inkluderer tilbygg som f.eks. utedo, anneks og uthus. Sikringsbu er ikke inkludert i 
dette og skal maksimalt være på 15 m2 BYA. Det er positivt hvis utleiehytte disponerer en åpen del for 
allmennheten på linje med ubetjente turisthytter. 
-Tiltak som ikke inngår i BYA vil bli vurdert i hvert enkelttilfelle. Samlet belastning vil i slike tilfellet bli vurdert. 

4.5 Hytter – 
oppsynsbu og 
naust 

§ 3 pkt. 1.3 e) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger. Oppføring av buer og 
naust ved viktige fiskevann er derfor søknadspliktig. 
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om hvordan slike tiltak skal plasseres og utformes. 
-En bruksendring fra f.eks. oppsynsbu til utleiehytte eller seter er søknadspliktig. 
-Det skal etterstrebes å finne samordnede løsninger med reindrift, beitenæring og utleiehytter for å begrense 
antall bygninger i nasjonalparken. 
-Oppsynsbuer skal være rasjonelle og av enkel standard. Moderne og miljøvennlige løsninger for f.eks. strøm vil 
bli positivt vekta ved behandling. 
-Solcellepanel (inntil 2 stk à 1,7x1 m) for oppsynsbu er ikke søknadspliktig. 
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere vilkår om hvordan slike tiltak skal plasseres og utformes.    
-Gjerder rundt buer og naust for å holde reinsdyr, beitedyr og vilt vekk bør begrenses. Det bør unngås å bruke 
gjerder med tau, liner, o.l. når man ikke er til stede, for å minimere risikoen for at reinsdyr og annet dyreliv setter 
seg fast. 
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1.  
-Bygninger bør ha torvtak, alternativt mørk og matt takoverflate, for å gå mer "i ett" med landskapet.  
-For torvtak skal det benyttes vegetasjon fra området. Dette er for å hindre introduksjon av nye arter. Uttak av 
vegetasjon/torv krever også grunneiers tillatelse. Tiltak som tar vegetasjon innenfor nasjonalparken skal også 
vurderes etter § 3 pkt. 2.1.  
-Blanke overflater gir gjenskinn og forstyrrelser på dyr, og bør unngås. Tiltak som minimerer utvendig gjenskinn 
og forstyrrelser på dyr når man ikke er til stede (lemmer, matte persienner, zip zcreen, tykke sprosser, o.l.) kan 
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avbøte dette.  
-Fellesnaust i regi av grunneier eller fjellstyrene vil bli positivt vekta ved behandling dersom behovet er beskrevet 
i driftsplan eller båtplan. 
-For naust tillates det ikke pipe, vinduer, solcellepanel, e.l. 
-Eventuelle behov for slike tiltak bør være beskrevet i en driftsplan. 
-Dersom eksisterende bygninger/anlegg ikke er i bruk de siste 3 år kan forvaltningsmyndigheten kreve det 
fjernet. 
-Det skal settes som vilkår i eventuelle tillatelser at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet.  
-Maksimal BYA for oppsynsbuer er 20 m2. 
-Maksimal BYA for naust er 15 m2. 

4.6 Hytter – bruer 
og klopper 

§ 3 pkt. 1.3 g) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som bygging av bruer og klopper. Klopper og bruer som er ment som 
tilrettelegging og kanalisering av stier er søknadspliktig. 
-Søknadsplikten gjelder ikke utlegging av planker eller simple klopper mellom bygg eller vannuttak i tilknytning til 
hytter, buer og gjeterhytter. 
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1. 

4.7 Hytter – hogst § 3 pkt. 2.3 a) -Hogst i tilknytning til setrer/gjeterhytter er tillatt (ikke søknadspliktig) så lenge det er godkjent av grunneier og 
man følger retningslinjene under.  
-Med hogst i denne sammenheng menes hogst av trevirke til bruk som ved til privathytter, utleiehytter, o.l.  
-Med setrer i denne sammenheng menes setrer, gjeterhytter, o.l. tilknyttet aktiv beitevirksomhet. 
-Hogst skal ikke gjennomføres i perioden 1. mai-1. juli av hensyn til hekkende fugler. 
-Maksimal godtatt hogst av trevirke for privathytter er 2 m3 per år. Det tillates eksempelvis at man tar ut 4 m3 
annethvert år. Mer hogst enn dette er eventuelt søknadspliktig. 
-Maksimal godtatt hogst av trevirke for utleiehytter (fjellstyrene, DNT, Statskog, Værdalsbruket, Gusli skog mm) 
er 4 m3 per år. Det tillates eksempelvis at man tar ut 8 m3 annethvert år. Mer hogst enn dette er eventuelt 
søknadspliktig.  
-Vedressursen skal ligge i hyttas nærhet, men likevel ikke gjennomføres slik at det blir en rydding av skog rundt 
hytta. Forvaltningsmyndigheten kan i samarbeid med grunneier anvise hogst i områder med kulturskog eller preg 
av gjengroing. 
-All vedhogst skal skje som plukkhogst. De største og groveste trærne skal ikke hogges. 
-Områder og store trær som vesentlig preger skogbildet skal bevares av hensyn til landskapet og skogmiljøet.   
-Ivaretakelse av fjellskogen som et leveområde mellom fjell og skog er viktig for mange arter. 
-Tørrfuru (gadd) skal ikke felles, og særegne vekstformer (f.eks. rilkuler) skal ikke tas.  
-Dersom trevirket må fraktes med maskinkraft skal det fraktes på vinterføre på en slik måte at varige markskader 
ikke oppstår. Eventuell motorferdsel krever egen tillatelse etter § 3 pkt. 6.3 b). 
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5. Ferdsel 
5.1 Ferdsel – 
høsting av 
plantevekster 

§ 3 pkt. 2.2 d) og 
e) 

-Plukking av vanlige planter til eget bruk er tillatt. 
-Plukking av bær og sopp er tillatt. 

5.2 Ferdsel – jakt § 3 pkt. 3.2 a) -Jakt er tillatt etter det som er beskrevet i viltloven, reindriftsloven og fjelloven. 
-Innenfor det som tilsvarer tidligere Gressåmoen nasjonalpark (Snåsa/Snåase) er jakt på hjortevilt forbudt. 
Ettersøk av skadet vilt og annen jakt er likevel tillatt. 
-Det er ønskelig fra forvaltningsmyndigheten at nasjonalparken brukes til jakt som en form for tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2 og reindriftsloven § 65 skal følges. 

5.3 Ferdsel – fiske § 3 pkt. 3.2 b) -Fiske er tillatt etter det som er beskrevet i lakse- og innlandsfiskeloven, reindriftsloven og fjelloven. 
-Det er ønskelig fra forvaltningsmyndigheten at nasjonalparken brukes til fiske som en form for tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2 og reindriftsloven § 65 skal følges. 

5.4 Ferdsel – 
generelt 

§ 3 pkt. 5.1 -All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Varsom og hensynsfull ferdsel 
er også hjemlet i bl.a. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2 og reindriftsloven § 65. 
-Varsom og hensynsfull ferdsel betyr at man ikke skal aktivt oppsøke eller forstyrre dyr, ødelegge vegetasjon 
eller ødelegge kulturminner. 
-Et tegn på at et dyr er forstyrret kan være at den endrer atferd, f.eks. følge med på forbigående folk istedenfor å 
spise, flukt fra stedet eller prøver å skremme forbigående folk bort. 
-Det er ønskelig fra forvaltningsmyndigheten at motorferdsel holdes på et minimum i hekke- og yngletiden av 
hensyn til dyrelivet. 
-Bruk av drone for å filme naturen vil i mange tilfeller forstyrre dyrelivet. Dersom bruken ikke er tilknyttet reindrift, 
bufehold eller skjøtsel i regi av forvaltningsmyndigheten er det søknadspliktig og skal behandles etter 
naturmangfoldloven § 48. 

5.5 Ferdsel – 
organisert 

§ 3 pkt. 5.2 -Tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager og ideelle lag og foreninger er 
tillatt. 
-Annen organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet er søknadspliktig. Dette gjelder f.eks. kommersiell 
turvirksomhet. 
-All organisert ferdsel bør kommuniseres med forvaltningsmyndigheten. Slik kan vi sammen finne de beste 
opplevelsene samtidig som vi ivaretar verneverdiene og sårbare naturverdier. 

5.6 Ferdsel – hest § 3 pkt. 5.3 -Kjøring med hest og vogn er bare tillatt på trasé som er særskilt fastsatt av forvaltningsmyndigheten. 
-Kløving med hest for transport av utstyr til hyttefolk, jegere o.l. er tillatt på alle traséer. 
-Med organisert bruk menes organisert ferdsel med hest.  
-All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til andre mennesker, vegetasjon og dyreliv, jf. naturmangfoldloven § 
6, friluftsloven § 2 og reindriftsloven § 65. 
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5.7 Ferdsel – 
forbudssoner og 
begrensning 

§ 3 pkt. 5.4 a) -Miljødirektoratet kan innenfor nærmere avgrensede område(r) regulere eller forby ferdsel som kan være til 
skade for naturmiljø. Dette gjøres eventuelt gjennom en ny forskrift. Før et forbud er aktuelt skal minimum 
punktene nevnt under være vurdert og utprøvd i prioritert rekkefølge. 
1. Sørge for god informasjon til brukerne. 
2. Begrense tilretteleggingstiltak i sårbare områder. 
3. Begrense eller nekte tillatelse til organiserte turer. 
4. Legge om eller legge ned merkede stier/leier. 
5. Legge ned forbud mot all ferdsel eller spesielle former for ferdsel. 

5.8 Ferdsel – 
nedlegging av stier 

§ 3 pkt. 5.4 b) -Nasjonalparkstyret kan av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner legge om eller legge ned løyper og stier. Før 
dette er aktuelt skal minimum punktene nevnt under være vurdert og utprøvd i prioritert rekkefølge. 
1. Sørge for god informasjon til brukerne. 
2. Begrense tilretteleggingstiltak i sårbare områder. 
3. Begrense eller nekte tillatelse til organiserte turer. 
4. Legge om eller legge ned merkede stier/leier. 

6. Motorferdsel 
6.1 Motorferdsel – 
operativ virksomhet 

§ 3 pkt. 6.2 a) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Det er likevel tillatt med motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- 
og oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. 
-Forsvarets ordinære øvingsvirksomhet er ikke å anse som «militær operativ virksomhet». 
-All øvelseskjøring er søknadspliktig jf. § 3 pkt. 6.3 a). 
-Gjeldende retningslinjer for bruk av motorkjøretøy i redningstjenesten skal følges, f.eks. «Retningslinjer om 
redningstjenestens bruk av snøskuter i utmark og verneområder» fra Klima- og miljødepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 

6.2 Motorferdsel – 
reindrift snødekt 
mark 

§ 3 pkt. 6.2 b) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. Reindrifta har tillatelse til å 
benytte beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøving av reindrift. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
-Det skal tilstrebes å kjøre med lav hastighet for å redusere støynivået og forstyrrelser på det enkle friluftslivet. 
-All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Varsom og hensynsfull ferdsel 
er også hjemlet i bl.a. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8. 

6.3 Motorferdsel – 
felt storvilt og 
skadd storfe 

§ 3 pkt. 6.2 c) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. Rettighetshaver har 
tillatelse til utkjøring av felt storvilt, samt sjuk/skadd/nødslaktet storfe.  
-Storfeet må være lokalisert før motorkjøretøy for dette formål medbringes inn i nasjonalparken.  
-Kjøretøy som brukes skal være skånsom mot markoverflaten, og forvaltningsmyndigheten kan fastsette et 
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maksimalt tillatt marktrykk.  
-Utkjøring av felt storvilt skal skje med beltegående kjøretøy («elgtrekk») som er skånsom mot markoverflaten. 
ATV med belter, jernhest og snøscooter anses som lett beltekjøretøy og skånsom mot markoverflaten. 
-Det bør kjøres i gangfart for å minimere risikoen for uhell, skader på vegetasjonen/markoverflaten og støy til 
omgivelsene. 
-Kravet til skånsomhet mot markoverflaten gjelder også eventuelle tilhengere o.l. Canadapulk er et godt 
alternativ for tilhenger som setter minimalt med spor på markoverflaten. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges.  
-Transport av beltegående kjøretøy inn til jaktbase er søknadspliktig jf. § 3 pkt. 6.3 j). 

6.4 Motorferdsel – 
båt på navngitte 
vann 

§ 3 pkt. 6.2 d) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. Rettighetshaver har 
tillatelse til bruk av motor på båt i tilknytning til fiske og transport på Vivassfiskløysa, Holderen og Gjevsjøen 
(Snåsa). 
-Bruk av motor på båt i tilknytning til transport på andre vann er søknadspliktig jf. § 3 pkt. 6.3 f). 
-Motorstyrke bør ikke overgå 10 hk på grunn av støy og hensyn til dyreliv og annet friluftsliv. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 

6.5 Motorferdsel – 
snødekt mark til 
fjellgårder 

§ 3 pkt. 6.2 e) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. Fastboende og inviterte 
besøkende har tillatelse til bruk av beltekjøretøy på snødekt mark mellom bygda og fjellgårder på Gjevsjøen og 
Gaundalen. 
-Denne paragrafen gir ikke tillatelse til transport i forbindelse med kjøp av mat mat, kjøp av kaffe, fiske, 
rekreasjon e.l., med mindre du er fastboende på fjellgårdene på Gjevsjøen og Gaundalen. 
-Denne paragrafen gir ikke tillatelse til transport av personer som leier hytter, husvær, e.l. ved fjellgårdene. 
-Kjøring skal følge de faste traséene: (1) Grønningen-Heinådalen-Gaundalen eller (2) Grønningen-Langvatnet-
Gjevsjøen. 
-Med beltekjøretøy menes kjøretøy med belter som f.eks. snøscooter, beltebil, atv med belter, weasel, ziesel. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 

6.6 Motorferdsel – 
luftfartøy til 
reindriftas 
sommerboplasser 
og fjellgårder 

§ 3 pkt. 6.2 f) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt.  
-Reindrifta har tillatelse til å benytte luftfartøy for nødvendig person- og godstransport til og fra reindriftas 
sommerboplasser i Hykla og ved Hattjørnin/Huvhpienjaevrieh. 
-Fastboende på fjellgårdene på Gjevsjøen og Gaunalen har tillatelse til å benytte luftfartøy for nødvendig person- 
og godstransport til og fra fjellgårdene. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
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-All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Varsom og hensynsfull ferdsel 
er også hjemlet i bl.a. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8. 

6.7 Motorferdsel – 
øvelseskjøring for 
operativ virksomhet 

§ 3 pkt. 6.3 a) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt.  
-Det kan søkes om tillatelse for øvelseskjøring ifm formålene som er nevnt under 6.1 Motorferdsel – operativ 
virksomhet. 
-Motorferdsel bør gjøres utenom helger og helligdager, og begrenses i skoleferier av hensyn til tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv. Forvaltningsmyndigheten kan i enkelte tilfeller spesifisere datoer og tidspunkt utover dette. 

6.8 Motorferdsel – 
transport av 
ved/materiale/utstyr 
snødekt mark 

§ 3 pkt. 6.3 b) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materiale/utstyr til hytte, drift av utleiehytter 
(fjellstyrene, DNT, Statskog, Værdalsbruket, Gusli skog mm), drift av landsbruksanlegg og transport av båt er 
søknadspliktig. 
-I særskilte tilfeller kan det tillates lufttransport av ved/materiale/utstyr, f.eks. der tid eller mengde 
ved/utstyr/materiale er svært avgjørende. 
-Med beltekjøretøy menes kjøretøy med belter som f.eks. snøscooter, beltebil, atv med belter, weasel, ziesel o.l. 
-Det kan ikke gis tillatelse til persontransport, men personer kan sitte på dersom det er plass når det 
transporteres ved/materiale/utstyr. 
-For privathytter kan det maksimalt tillates 5 turer + 1 dag vedkjøring per vintersesong. 1 tur tilsvarer 1 gang 
tur/retur hytta med egen snøscooter eller 2 ganger tur/retur (bringe og hente) med leiekjører/erverskjører. 
-For utleiehytter (fjellstyrene, DNT, Statskog, Værdalsbruket, Gusli skog mm) kan det maksimalt tillates 5 
driftsturer + 1 dag vedkjøring per vintersesong. 1 tur tilsvarer 1 gang tur/retur hytta. 
-En vintersesong varer fra snøen har lagt seg om høsten (tidligst 15. oktober) til 15. april (2. påskedag i år den 
faller senere enn 15. april), av hensyn til reindrift og annet dyreliv. 
-Behov for motorferdsel for utleiehytter bør synliggjøres i driftsplan. Driftsplan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse for opptil 4 år. Uten godkjent driftsplan kan det kun gis 1-årig tillatelse. 
-Motorferdsel bør gjøres utenom helger og helligdager, og begrenses i skoleferier av hensyn til tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv. Forvaltningsmyndigheten kan i enkelte tilfeller spesifisere datoer og tidspunkt utover dette. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 

6.9 Motorferdsel – 
luftfartøy reindrift, 
beitedyrleting, felt 
storvilt og skadd 
storfe 

§ 3 pkt. 6.3 c) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Bruk av luftfartøy over 300 meter er tillatt og ikke søknadspliktig. 
-Bruk av luftfartøy under 300 meters høyde eller landing i forbindelse med reindrift, beitedyrnæring, utfrakt av felt 
storvilt og utfrakt av sjuk/skadd/nødslaktet storfe er søknadspliktig. 
-Motorferdsel skal minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 
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6.10 Motorferdsel – 
transport av 
funksjonshemmede 

§ 3 pkt. 6.3 d) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av funksjonshemmede som skal til egen hytte er 
søknadspliktig. 
-Saker som behandles etter denne paragrafen er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13 og 
forvaltningsloven § 13. Sladdet versjon kan sendes tredjepart ved forespørsel. 
-I søknaden stilles det krav til dokumentasjon for funksjonsnedsettelse. 
-Det tillates maksimalt 5 turer. 1 tur tilsvarer 1 gang tur/retur hytta.  
-Mengden turer skal ses i sammenheng med eventuell dispensasjon etter § 3 pkt. 6.3 b), og det tillates ikke 5+5 
turer til sammen. 
-En vintersesong varer fra snøen har lagt seg om høsten (tidligst 15. oktober) til 15. april (2. påskedag i år den 
faller senere enn 15. april), av hensyn til reindrift og annet dyreliv. 
-Motorferdsel bør gjøres utenom helger og helligdager, og begrenses i skoleferier av hensyn til tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv. Forvaltningsmyndigheten kan i enkelte tilfeller spesifisere datoer og tidspunkt utover dette. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 

6.11 Motorferdsel –
barmark for reindrift 

§ 3 pkt. 6.3 e) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. Motorferdsel på barmark i 
forbindelse med utøving av reindrift er søknadspliktig. 
-Behov for motorferdsel for utleiehytter bør synliggjøres i distriktsplan. Distriktsplan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse for opptil 4 år. Uten godkjent distriktsplan kan det kun gis 1-årig 
tillatelse. 
-Det skal i behandling av søknader legges vekt på reindriftas egenart og kultur, og søknader vil bli positivt vekta 
ved behandling fra forvaltningsmyndigheten.  
-Det skal tilstrebes å bruke kjøretøy og hastighet som er skånsom mot markoverflaten. 
-Det skal tilstrebes å kjøre med lav hastighet for å redusere støynivået og forstyrrelser på det tradisjonelle og 
enkle friluftslivet. 
-Det bør kjøres mest mulig etter faste traséer og fastmark. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli.-All 
ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Varsom og hensynsfull ferdsel er 
også hjemlet i bl.a. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8. 

6.12 Motorferdsel – 
båt på øvrige vann 

§ 3 pkt. 6.3 f) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Bruk av motor på båt i tilknytning til transport på andre vatn enn nevnt i 6.4 Motorferdsel – båt på navngitte vann 
er søknadspliktig.  
-Motorstyrke skal ikke overgå 20 hk på grunn av støy og hensyn til dyreliv og tradisjonelt og enkelt friluftsliv. 
-Det er fordelaktig å bruke båt istedenfor motorferdsel på barmark der det lar seg gjøre. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 
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6.13 Motorferdsel – 
barmark grunnet 
akutte forhold eller 
godsets karakter 

§ 3 pkt. 6.3 g) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Bruk av barmarkskjøretøy til seter med aktiv landbruksdrift for nødvendig transport som ikke kan gjennomføres 
på snøføre, enten p.g.a. akutte forhold, eller godsets karakter er søknadspliktig. 
-Utkjøring av sjuk/skadd/nødslaktet storfe trenger ikke dispensasjon etter denne paragrafen, da gjelder 
retningslinjene i 6.3 Motorferdsel – felt storvilt og skadd storfe. 
-Akutte forhold kan f.eks. være utkjøring av sjuk/skadd/nødslaktet annet dyr enn storfe som er tilknyttet aktiv 
landbruksdrift, transport for vedlikehold på aktiv landbruksdrift av akutt karakter, sanking av beitedyr av akutt 
karakter, o.l. 
-Karakter på godset kan være relatert til godsets holdbarhet/tilstand, slått ved aktiv landbruksdrift, o.l. 
-Det skal i alle tilfeller vurderes om transport kan gjennomføres til kommende vinter eller på annen skånsom 
måte for markdekke og sårbar natur. 
-Det skal brukes beltegående kjøretøy som er skånsom mot markoverflaten, f.eks. ATV med belter eller 
snøscooter. Canadapulk er et godt alternativ for tilhenger som setter minimalt med spor på markoverflaten. 
-Det bør så langt det lar seg gjøre holdes gangfart for å minimere slitasje på markoverflaten. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 

6.14 Motorferdsel –
barmark til 
reindriftas 
sommerboplasser 

§ 3 pkt. 6.3 h) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. Bruk av barmarkskjøretøy 
for nødvendig person- og godstransport til og fra reindriftas sommerboplasser i Hykla og ved 
Hattjørnin/Huvhpienjaevrieh er søknadspliktig. 
-Kjøring skal skje etter fast trasé, hhv Sigurdtjønna-Ryplia-Hattjønnin/Huvhpienjaevrieh (Snåase/Snåsa) og 
Lifjellet-Kjørskardet-Hykla (Lierne). Faste traséer bør tilrettelegges i sårbare områder i samarbeid med 
forvaltningsmyndigheten. 
-Det skal i behandling av søknader legges vekt på næringas egenart og kultur, og søknader vil bli positivt vekta 
ved behandling fra forvaltningsmyndigheten dersom den følger nevnte faste traséer. 
-Det skal etterstrebes å kjøre færrest mulig turer.  
-Det bør kjøres i lav hastighet, gjerne gangfart, for å minimere støynivået og skadepotensialet på markdekket. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. juli. 
-All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Varsom og hensynsfull ferdsel 
er også hjemlet i bl.a. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8. 

6.15 Motorferdsel – 
skiløyper 

§ 3 pkt. 6.3 i) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for oppkjøring av tradisjonell løype for turgåing er søknadspliktig. 
-Med beltekjøretøy menes kjøretøy med belter som f.eks. snøscooter, løypemaskin, beltebil, atv med belter, 
weasel, ziesel o.l. 
-Skiløyper bør primært legges utenfor nasjonalparken, eventuelt i randsonen. 
-Det kan gis tillatelse til 15 dager per vintersesong. 
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-En vintersesong varer fra snøen har lagt seg om høsten (tidligst 15. oktober) til 15. april (2. påskedag i år den 
faller senere enn 15. april), av hensyn til reindrift og annet dyreliv. 
-Motorferdsel bør gjøres utenom helger og helligdager, og begrenses i skoleferier av hensyn til tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv. Forvaltningsmyndigheten kan i enkelte tilfeller spesifisere datoer og tidspunkt utover dette. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 

6.16 Motorferdsel – 
barmarkskjøring til 
jaktbase 

§ 3 pkt. 6.3 j) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Bruk av kjøretøy inn til hytte/jaktbase under jaktperioden er søknadspliktig. Dette fordrer at kjøretøyet skal 
brukes for utfrakt av felt storvilt. 
-Det bør brukes beltegående kjøretøy som er skånsom mot markoverflaten.  
-Eksempler på beltegående kjøretøy for barmarkskjøring er atv med belter, snøscooter, elgtrekk og jernhest. 
-Det skal kjøres i gangfart for å minimere risikoen for uhell, slitasje på vegetasjonen/markoverflaten og støy til 
omgivelsene. 
-Kravet til skånsomhet mot markoverflaten gjelder også eventuelle tilhengere o.l. Canadapulk er et godt 
alternativ for tilhenger som setter minimalt med spor på markoverflaten. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven § 8 
skal følges. 

7. Tilrettelegging 
7.1 Tilrettelegging - 
vedlikehold 

§ 3 pkt. 1.2 a) -Rettighetshaver har tillatelse til å gjøre vedlikehold av bygg, gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking, o.l.  
-Med vedlikehold menes med jevne mellomrom behov for å foreta utskiftinger på grunn av slitasje, vær og vind 
og andre påførte skader.  
-Dersom eksisterende bygg, gjerder, sanketrøer, bruer, klopper, merking, o.l. forfaller grunnet mangel på 
vedlikehold kan forvaltningsmyndigheten kreve det fjernet. Dette fordrer at det ikke har noen verdi som 
kulturminne.  
-Det skal benyttes miljøvennlige materialer. 

7.2 Tilrettelegging – 
skilt og stimerking 

§ 3 pkt. 1.3 f) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppsetting av skilt, merking av stier, løyper, mm. Stimerking og 
oppsetting av skilt er søknadspliktig. 
-Forvaltningsmyndigheten har myndighet til å gjennomføre tiltak uten søknad, jf. § 5.  
-Alle tilretteleggingstiltak skal ha avklart forholdet til grunneier(e) og rettighetshaver(e) og eierskap for tiltaket. 
Berørte interessegrupper skal gis anledning til å uttale seg om saken på forhånd dersom saken er av større 
omfang. 
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere vilkår om hvordan slike tiltak skal plasseres og utformes. 
-Tilretteleggingen i nasjonalparken skal gjøres i tråd med gjeldende besøksstrategi. Søknader som er i tråd med 
gjeldende besøksstrategi vil bli positivt vekta ved behandling. 
-Tilrettelegging for tradisjonelt og enkelt friluftsliv skal ses i sammenheng ferdselstall og verneverdier.  
I tilfeller der det er allmenn interesse for en tilrettelegging kan forvaltningsmyndigheten bidra økonomisk gjennom 
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midler fra Miljødirektoratet. 
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere vilkår om hvordan slike tiltak skal plasseres og utformes.  
-Dersom bru eller klopper gis som gave til allmennheten skal det skriftlig avtales hvem som har ansvar for 
vedlikehold og tilsyn.  
-Det skal settes som vilkår i en eventuell tillatelse at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet.  
-Tjenestekjøp skal primært gjøres med grunneier, eventuelt en aktør med lokal tilknytning.  
-Merking og tilrettelegging av sti bør følge nasjonale standarder.  
-Det skal benyttes miljøvennlig materiale, jf. § 3 pkt. 7.1. 

7.3 Tilrettelegging - 
bruer og klopper 

§ 3 pkt. 1.3 g) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som oppføring og ombygging av bygninger og anlegg. Bygging av 
bruer og legging av klopper er derfor søknadspliktig.  
-Forvaltningsmyndigheten har myndighet til å gjennomføre tiltak uten søknad, jf. § 5.  
-Alle tilretteleggingstiltak skal ha avklart forholdet til grunneier(e) og rettighetshaver(e) og eierskap for tiltaket. 
Berørte interessegrupper skal gis anledning til å uttale seg om saken på forhånd dersom saken er av større 
omfang.  
-Tilretteleggingen i nasjonalparken skal gjøres i tråd med gjeldende besøksstrategi. Søknader som er i tråd med 
gjeldende besøksstrategi vil bli positivt vekta ved behandling. 
-Tilrettelegging for tradisjonelt og enkelt friluftsliv skal ses i sammenheng ferdselstall og verneverdier. 
-Det er bedre å ha færre godt tilrettelagte/robuste stier enn flere dårlig tilrettelagte/sårbare stier.  
-I tilfeller der det er allmenn interesse for en tilrettelegging kan forvaltningsmyndigheten bidra økonomisk 
gjennom midler fra Miljødirektoratet.  
-Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere vilkår om hvordan slike tiltak skal plasseres og utformes.  
-Dersom bru eller klopper gis som gave til allmennheten skal det skriftlig avtales hvem som har ansvar for 
vedlikehold og tilsyn.  
-Det skal settes som vilkår i en eventuell tillatelse at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling med å legge fram 
minst tre (3) gode bilder av det utførte arbeidet.  
-Tjenestekjøp skal primært gjøres med grunneier, eventuelt en aktør med lokal tilknytning.  
-Det skal benyttes miljøvennlige materialer, jf. § 3 pkt. 7.1. 

7.4 Tilrettelegging – 
i regi av 
nasjonalparkstyret 

§ 5 -Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre tiltak for å fremme verneformålet.  
-Forvaltningsmyndigheten i denne forstand er Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-
Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe.  
-Merking og tilrettelegging bør følge merkehåndbokas (2019 eller nyere) premisser.  
-Alle tilretteleggingstiltak skal ha avklart forholdet til grunneier(e) og rettighetshaver(e). Berørte interessegrupper 
skal gis anledning til å uttale seg om saken på forhånd dersom saken er av større omfang. 
-Tilretteleggingen i nasjonalparken skal gjøres i tråd med gjeldende besøksstrategi.  
-Forvaltningsmyndigheten skal følge tiltaksplanen som medfølger forvaltningsplanen og besøksstrategien.  
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-Tiltak som gjøres på vegne av forvaltningsmyndigheten (f.eks. gjennom tjenestekjøp) er ikke søknadspliktig så 
lenge det foreligger en formell oppdragsbeskrivelse.   

8. Forurensning 
7.1 Forurensning – 
generelt  

§ 3 pkt. 7.1 -Forurensning og forsøpling er forbudt, samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet. 
-Bruken av materiale impregnert med gift skal unngås. 
-Behandlet materiale som ikke skal benyttes mer skal leveres ved godkjent gjenvinningsstasjon. 

7.2 Forurensning – 
kalking, gjødsling 
og nedsmelting 

§ 3 pkt. 7.2 -Forurensning og forsøpling er forbudt, samt bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er i 
utgangspunktet forbudt. 
-Kalking og gjødsling av innmark i tilknytning til seter- og gårdsanlegg, samt bruk av hjelpemidler til nedsmelting 
av sperregjerder for reindrifta er søknadspliktig. 
-Det skal være minimum en buffersone på 50 m til nærmeste vannvei i forbindelse med kalking og gjødsling. 
-Behovet for nedsmelting av sperregjerder skal være av akutt karakter. 

7.3 Forurensning – 
støy 

§ 3 pkt. 7.3 -Unødig støy fra høyttaleranlegg, maskiner, motorer o.l. er forbudt. 
-Nødvendig støy bør begrenses på natta, søndager og helligdager. 
-Forbudet inkluderer også droner og modellfly. Det kan gis tillatelse med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

9. Saksbehandling 
8.1 Saksbehandling 
- miljørettslige 
prinsipp 

Naturmangfoldlov
en § 7 

-Nml § 7 sier: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første 
punktum skal fremgå av beslutningen.  
-§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  
-§ 9 Føre-var-prinsippet  
-§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  
-§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
-§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

8.2 Saksbehandling 
- nasjonalpark 

Naturmangfoldlov
en § 35 

-Denne paragrafen påpeker viktigheten av å se på samlet belastning og hvordan presedens av en enkeltsak kan 
påvirke landskapets særpreg eller karakter vesentlig.  
-Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles så lenge det ikke forringer verneverdiene.  
-Nye tiltak skal tilpasses landskapet. 
-I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik 
påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. Forskriften skal verne landskapet med planter, dyr, 
geologiske forekomster og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og annen aktivitet som kan skade 
formålet med vernet, og sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens 
regler er tillatt. Slik ferdsel kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en nasjonalpark, og bare 
dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske forekomster. 
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8.3 Saksbehandling 
- generelle 
dispensasjoner 

Naturmangfoldlov
en § 48 

-Søknader om dispensasjon som ikke omfattes av de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i 
verneforskriften skal eventuelt vedtas med hjemmel i nml § 48. Det vil si at denne paragrafen skal brukes 
istedenfor § 4 i verneforskriften.  
-Frittstående bygg, plattinger, jordkjeller, gapahuk, naust, brygge, gjerde, hundegård, frittstående 
solcellepanel/vindturbin/mobilmast, grøfting, planering, graving, nyplanting, boring, sikteskive og benker er 
eksempler på tiltak som er søknadspliktig og skal vurderes etter nml § 48 siden det ikke er noen spesifisert 
dispensasjonsbestemmelse for det i verneforskriften.  
-Etter veiledning fra Miljødirektoratet i tidligere saker skal det ikke settes retningslinjer for tiltak som ikke har 
direkte dispensasjonshjemmel i verneforskriften. Saker som behandles etter nml § 48 skal derfor vurderes uten 
retningslinjer i forvaltningsplanen og fra sak til sak. 
-Forvaltningsmyndigheten har jf. forvaltningsloven § 11 en alminnelig plikt til å veilede parter og andre 
interesserte dersom det er nødvendig. Ta gjerne kontakt med nasjonalparkforvalteren(e) for spørsmål og 
avklaringer. 
-Nml § 48 skal ikke bidra til å utvide eller uthule verneforskriften, men skal fungere som en sikkerhetsventil for 
tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.  
-Nml § 48 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan 
påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Det skal vises til hvilke(t) av disse tre alternativene man eventuelt 
hjemler en dispensasjon i. 
-Nml § 48 er en kan-bestemmelse, som betyr at en søknad kan avslås selv om vilkårene for dispensasjon er 
oppfylt. Omfanget, miljøvirkningen og nødvendigheten skal tillegges vekt i vurderingen. 
-Nml § 48 påpeker at "søknader skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets virkning på 
verneverdiene". Søknader som ikke begrunner tiltaket tilstrekkelig eller belyser tiltakets virkning på 
verneverdiene kan regne med å bli nødt til å beskrive dette bedre.  
-"Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven § 48" fra Klima- og 
miljødepartementet skal følges med mindre annet er opplyst. 

8.4 Saksbehandling 
– håndheving og 
sanksjoner 

Naturmangfoldlov
en kap. IX 

-Forvaltningsmyndigheten har noen verktøy med hjemmel i naturmangfoldloven til å etterfølge ulovlige tiltak eller 
tiltak som kan skade verneverdiene og naturmangfoldet. 
-Sanksjoner kan innebære anmeldelse, pålegg om å stoppe iverksatt tiltak, krav til retting, tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr. 
-En sanksjon skal stå i stil til tiltakets grad av ulovlighet. 

8.5 Saksbehandling 
– interne 
retningslinjer 

 -Ved utsending av enkeltvedtak skal den lokale kommune og Statsforvalteren i Trøndelag/Trööndelagen 
Staatehaaltoje settes på kopiliste. I saker der det krever tillatelse fra andre, skal de respektive også stå på 
kopiliste (f.eks. grunneier ved uttak av ved, vegetasjon, o.l.).  
-Øvrige som er interessert i vedtak fattet av nasjonalparkforvaltningen bes følge med på Miljøvedtaksregisteret 
og www.nasjonalparkstyre.no/blafjella/. Nasjonalparkforvalteren(e) veileder gjerne i hvordan man benytter disse 
tjenestene.  
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-Nasjonalparkforvalteren(e) skal ha tett dialog med Rådgivende Utvalg (RU) slik at det er enkelt å forhøre seg 
med de i utfordrende saker eller saker som angår deres virksomhet.  
-Forvaltningsmyndigheten skal være en forgangsmyndighet til å fremme samisk kultur og bruk av det sørsamiske 
språket. Dette inkluderer særlig bruk av kartfestede stedsnavn. 
-Skæhkere sijte skal heller omtales som Skæhkere sijte enn Skjækerfjell reinbeitedistrikt.  
-Søknader til forvaltningsmyndigheten bør prioriteres etter hvor raskt søker trenger svar. Uansett gjelder 
forvaltningsloven § 11 a. tredje ledd: I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd 
dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.  
-Tiltak som er søknadspliktig men kan regne med positiv behandling/vekta positivt skal være søknadspliktig slik 
at forvaltningsmyndigheten kan sette vilkår for gjennomføring av tiltak/aktivitet. 
-Ved tjenestekjøp skal det skrives en oppdragsbeskrivelse som fungerer som en slags dispensasjon for et tiltak. 
Slik kan det også noteres vilkår for et tiltak på vegne av forvaltningsmyndigheten, men som 
forvaltningsmyndigheten ikke gjennomfører selv.  

 

10. Utvidelse Gaundalen med revidert forskrift 
Tatt utgangspunkt i slik høringsforslaget forelå høsten 2022. Denne delen er kun aktuell dersom det blir vedtatt utvidelse av nasjonalparken i Gaundalen. 

Tema Forskrifts-
referanse Retningslinje 

10.1 Tilrettelegging 
– vei Gaundalen 

§ 3 pkt. 1.2 d) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som bl.a. veibygging og drenering. 
-Rettighetshaver har tillatelse til å gjennomføre vedlikehold og utbedring av vei mellom Gaundalen og 
grensa til Sverige. 
-Vedlikehold og utbedring skal ikke føre til at veien heves betraktelig i standard. 
-Tiltak som drenerer eller risikerer å endre økosystemene bør koordineres med nasjonalparkstyret. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2 og reindriftsloven § 65 skal følges. 

10.2 Grustak – grus 
område A 
Gaundalen 

§ 3 pkt. 2.2 f) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som bl.a. veibygging og bergverksdrift. 
-Rettighetshaver har tillatelse til å gjøre uttak av grus i eksisterende gustak, område A i kart. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2 og reindriftsloven § 65 skal følges. 

10.3 Grustak – grus 
område B 
Gaundalen 

§ 3 pkt. 2.3 c) -Det er et generelt forbud mot bl.a. inngrep som bl.a. veibygging og bergverksdrift. 
-Uttak av grus i område B i kartet er søknadspliktig. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2 og reindriftsloven § 65 skal følges. 

10.4 Motorferdsel – 
båt på navngitte 
vann 

§ 3 pkt. 6.2 d) Ta med «Gauna» i oppramsingen. 
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10.5 Motorferdsel – 
Gaundalen 

§ 3 pkt. 6.2 g) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Motorferdsel på veien mellom Gaundalen og grensa til Sverige er tillatt. 
-Motorferdsel bør minimeres i tid og rom, særlig i hekke-, yngle- og kalveperioden mellom ca 15. april-15. 
juli. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven 
§ 8 skal følges. 

10.6 Motorferdsel – 
barmarkstransport 
til fjellgårder 

§ 3 pkt. 6.3 k) -Motorferdsel på land og vann og i lufta under 300 meter er i utgangspunktet forbudt. 
-Bruk av terrenggående barmarkskjøretøy for nødvendig person og godstransport for fast bosetning på 
Gaundalen og Gjevsjøen er søknadspliktig. 
-Denne paragrafen gir ikke tillatelse til transport i forbindelse med kjøp av mat mat, kjøp av kaffe, fiske, 
rekreasjon e.l., med mindre du er fastboende på fjellgårdene på Gjevsjøen og Gaundalen. 
-Denne paragrafen gir ikke tillatelse til transport av personer som leier hytter, husvær, e.l. ved fjellgårdene. 
-Kjøring skal følge de faste traséene: (1) Grønningen-Heinådalen-Gaundalen eller (2) Grønningen-
Langvatnet-Gjevsjøen. 
-Det bør brukes beltegående terrengkjøretøy, f.eks. ATV med belter eller snøscooter som er skånsom mot 
markoverflaten. 
-Aktsomhetsprinsippet jf. naturmangfoldloven § 6, friluftsloven § 2, reindriftsloven § 65 og motorferdselloven 
§ 8 skal følges. 
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