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Møteinnkalling 
 
 
 
Utvalg:  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Digitalt møte på Teams 
Dato:  10. mars 2021 kl. 10:00 – 14:30  
 
 
 

Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
ST 01/2021 Godkjenning av innkallelse, saksliste og     2021/202 

protokoll fra møte 24. november 2020 
 

ST 02/2021 Referatsaker        2021/202 
 
ST 03/2021 Rapport - administrative vedtak 15.11.2020 – 05.03.2021  2021/202 
 
ST 04/2021 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak - godkjenning   2020/13819 

av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 
 
ST 05/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning   2020/14779 

av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 
 
ST 06/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning   2020/14766 

av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum 
 
ST 07/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av hundegård, 2020/13819 

vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 –  
Marit og Gunnar Børøsund 

 
ST 08/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av   2020/12314 

gjeterhytte i reindrift – Jon Andreas Stenfjell 
 

ST 09/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggssøknad driftsplan   2019/13225 
Holden fjellgård 2020 – 2024 – Statskog  
 

ST 10/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppgradering av  2020/7108 
kjøretrasé inn til Harbakvollen – Harbakvollen Seterlag 

 
ST 11/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av   2020/13587 

frittstående solcellepanel og vindmølle ved hytte Skjækervatnet 34 
– Erling Fuglesang 
 

ST 12/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – partnerskapsavtale 2021/202 
  med Lierne Nasjonalparksenter IKS 
 
ST 13/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – flytting av nasjonalparkbauta og  2021/2765 
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klopplegging av eksisterende sti mot Heggsjøen 
 
ST 14/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – fordeling av  2020/12928 
  tiltaksmidler  
 
ST 15/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – disponering av 2020/12928 
  midler til drift, forvaltningsplan/besøksstrategi, arbeid med nettsted 
 
ST 16/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – sanering av telefonlinja  2020/14627  

mellom fjellgårdene i Snåsa 
 

ST 17/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avvik i byggesak etter tilsyn  2021/1865 
på Snåsa fjellstyre sin utleiehytte Ryplia 

 
ST 18/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – opprydding etter midlertidig  2021/2274 

reingjerde – rapport fra Statens naturoppsyn  
 
ST 19/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – supplerende vern –  2021/847 

forslag om utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av  
naturreservat 

 
ST 20/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde  2020/672 

– utlevering av utstyr etter opprydding av ulovlig camp 
 
ST 21/2021 Eventuelt        2021/202 

• Møteplan for 2021 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 01/2021 10.03.2021 

 
ST 01/2021 NP-2021-01 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 24. november 

2020 
 
 
Dokumenter i saken 

1. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020 
 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 24. november 2020.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 02/2021 10.03.2021 

 
 
ST 02/2021 NP-2021-02 Referatsaker 
 
Referatsaker i perioden 15. november 2020 – 5. mars 2021 
 
Ref.nr.  Beskrivelse        Arkivnr. 
01/2021 Møteprotokoll fra fellesmøte Lierne Nasjonalparksenter IKS,   2020/168 

Rådgivende utvalg og Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre  
24. november 2020 

• Utsendt i e-post datert 2. desember 2020 
 
02/2021 Møteprotokoll fra bestillingsdialogmøte 1 – 11. desember 2020  2020/168 

• Utsendt i e-post datert 23. desember 2020 
 
03/2021 Møteprotokoll fra AU-møte den 18. desember 2020   2020/168 

• Utsendt i e-post datert 23. desember 2020 
 
04/2021 Møteprotokoll fra e-post møte i AU 12. – 14. januar 2021   2021/202 

• Utsendt i e-post datert 18. januar 2021 
 
05/2021 Møteprotokoll fra e-post møte i AU 20. – 22. januar 2021  2021/202 

• Utsendt i e-post datert 25. januar 2021 
 
06/2021 Møteprotokoll fra Teams møte i AU 19. februar 2021   2021/202 

• Utsendt i e-post datert 25. februar 2021 
 
07/2021 Møteprotokoll fra e-post møte i AU 24. – 26. februar 2021  2021/202 

• Utsendt i e-post datert 1. mars 2021 
 
08/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - PBL-vurdering av utvidelse av  2020/14125 

uthus ved egen hytte - Arild Dahl - Snåsa kommune 050121 

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021 
 
09/2021 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven –    2021/644 

Miljødirektoratet 140121 

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021 
 
10/2021 Forlengelse av tillatelse til Tolletaten – Miljødirektoratet 050121 2020/4075 

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021 
 
11/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/13794 

hytte - Arne Rannem - Snåsa kommune 070121 

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021 
 
12/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/13509 

hytte - Arve Lægran - Steinkjer kommune 140121 

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021 
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13/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/13247 

hytte - Ragnhild og Håvard Kvalheim - Steinkjer kommune 140121 

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021 
 
14/2021 Tilbakemelding på anmodning om ekstra forvalterstilling Blåfjella- 2020/14760 

Skjækerfjella-Lierne NP-styre – Klima- og miljødepartementet 050121 

• Utsendt i e-post datert 6. januar 2021 
 
15/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ferdigmelding utvidelse av  2021/414 

fraukjeller Holden fjellgård - Statskog 080121 

• Utsendt i e-post datert 6. mars 2021 
 
16/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - informasjon om  2020/4444 

ny nasjonalparkstyre.no - Miljødirektoratet 121220 

• Utsendt i e-post datert 6. mars 2021 
 
17/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/14506 

hytte - Arnhild Opdahl - Steinkjer kommune 270121 

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021 
 
18/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/14301 

hytte - Bjørn Tore Farbu - Steinkjer kommune 250121 

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021 
 
19/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/14565 

hytte - Jan Erik Heggli - Steinkjer kommune 260121 

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021 
 
20/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/14684 

hytte - Jon Robert Dalemark - Steinkjer kommune 260121 

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021 
 
21/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/14842 

hytte - Styrk Fjærtoft - Steinkjer kommune 250121 

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021 
 
 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 03/2021 10.03.2021 

 
 
ST 03/2021 NP-2021-03 Rapport - administrative vedtak 15. november 2020 – 5. mars 2021 
 
Administrative vedtak i perioden 15. november 2020 – 5. mars 2021 
 
ADM/nr Beskrivelse        Arkivnr. 
119/2020 Holden naturreservat – bruk av snøscooter gjennom naturreservatet  2020/1274 

og inn til hyttene i Fossdalen – Lierne Skogforvaltning 271120 
 
120/2020 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter for leiekjøring inn til   2020/12523 

Langlihytta – Fjellstyrene i Lierne 011220 
 
121/2020 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte ved   2020/13123 

Storflyvatnet – Jan Inge Olsen 011220 
 
122/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til   2020/13302 

langtidsleid hytte ved Tverråkroken – Alf Gunnar Karlgård 011220 
 
123/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen  2020/13441 

hytte/seter Grunntjønnvollen – Per Rønning 021220 
 
124/2020 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte Leifhytta i  2020/14045 

Luterdalen – Knut Georg Sandvik 041220 
 
125/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av leiekjøring inn til   2020/14113 

fjellstyrets hytte i Ryplia – Snåsa fjellstyre 081220 
 
126/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til   2020/14284 

egen hytte ved Medalsvatnet – Sigve Søråsen 101220 
 
127/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for   2020/14342 

uthenting av sau fra Heinådalen – Skjækerfjella Beitelag 141220 
 
128/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen  2020/14133 

hytte/seter Kulslivollen – Per Ivar Berg 161220 
 
129/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen  2020/14300 

hytte ved Holmtjønnfjellet – Leif Audun Strand 171220 
 
130/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen  2020/14512 

hytte ved Holmtjønnfjellet – Bjørg Ekker 171220 
 
131/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse  2020/14342 

med beitedyrleting – Skjækerfjella Beitelag 211220 
 
01/2021 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter til oppkjøring av skiløyper –  2020/14434 

Lierne IL Ski 040121 
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02/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter og montering  2020/14082 
av viltkamera – kongeørn og jaktfalk – Nord Universitet 050121 

 
03/2021 Arvasslia naturreservat – bruk av egen snøscooter ved leie av   2020/14285 

Arvaslihytta – Per Steinar Flasnes 060121 
 
04/2021 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – bruk av snøscooter for  2021/319 

transport av materialer gjennom naturreservatet – Fjellstyrene i  
Lierne 110121 

 
05/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark -bruk av snøscooter til egen  2021/301 

hytte/seter Grunntjønnvollen – Johan Rune Schei 110121 
 
06/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – endring av vedtak   2020/14113 

ADM-2020-125 – godkjenning av leiekjører – Snåsa fjellstyre 110121 
 
07/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til   2020/14762 

utleiehyttene Storbekkdalen, Bjarnetjern og Lakavassbu –  
AS Værdalsbruket 130121 

 
08/2021 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse med   2021/685 

plukkhogst av ved – Rørtjønnhytta – Odd Arne Bratland 200121 
 
09/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for tilsyn  2021/706 

med båt ved Vivassfiskløysa – Kjell Tyldum 200121 
 
10/2021 Lierne nasjonalpark – rydding og tilsyn med Riksgrensen mellom  2020/14649 

Norge og Sverige – Lantmäteriet 210121 
 
11/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for   2021/940 

vitenskapelige undersøkelser – NINA 260121 
 
12/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for   2021/1366 

transport av varer og utstyr til egen hytte – Harald Setsaas 290121 
 
13/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til organisert ferdsel  2021/454 

til fots – Fri og Vill AS 010221 
 
14/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til å arrangere   2021/455 

vinterprøver stående fuglehunder – Namdal Fuglehundklubb 010221 
 
15/2021 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – bruk av snøscooter for  2021/319 

transport av materialer gjennom naturreservatet –  
Fjellstyrene i Lierne 020221 

 
16/2021 Arvasslia naturreservat – avslag på søknad om bruk av egen   2021/1365 

snøscooter inn til leid Arvaslihytta – Kåre Norum 020221 
 
17/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avslag på søknad om bruk  2021/1579 

av egen snøscooter inn til leid Andorsjøhytta –  
Eirik Kjøglum Omli 020221 
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18/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til   2021/1657 
oppkjøring av skiløyper – Vera Hytteservice 090221 

 
19/2021 Guslia naturreservat – bruk av snøscooter for transport av ved   2021/1811 

inn til Jakthytta – Gusli Skog 160221 
 
20/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til   2021/1920 

egen hytte ved Gjefsjøen – Knut Hjalmar Rande 170221 
 
21/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til   2021/2269 

Bringsvollen – Ingjerd Trefjord og Torgrim Voll 190221 
 
22/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse  2019/13341 

med vedhogst ved Holden Fjellgård –  
Nord-Trøndelag Turistforening 250221 

 
23/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avslag på søknad om   2021/2205 

ervervskjøring med snøscooter inn til Holden Fjellgård –  
Leif Kåre Bergli 250221 

 
 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 04/2021 10.03.2021 

 
 
ST 04/2021 NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak - godkjenning av 

platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-04 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børøsund 281120 
2. NP-2021-04 vedlegg 2 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 

181220 
3. NP-2021-04 vedlegg 3 - klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og 

fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 040121 
4. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020 
5. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020 

 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det 
skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det 
er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter 
vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist 
for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.  
 
Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 
under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om 
oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.  
 

Nasjonalparkstyrets vedtak: 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om 
godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde datert 26. oktober 2020. 

 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den 28. 
november 2020 om godkjenning av platting til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. I 
søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden 2017 – 2019. 
Søker har lagt ved målsatte situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta, og bilder 
av hytta med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er oppført i søknaden. 
 
Ifølge søknaden er plattingenes areal på til sammen 70,64 m2, fordelt på en platting som ligger inntil 
hyttas sør- og østvegg på til sammen 44,64 m2, en platting ved nordveggen på 5 m2, samt en 
frittstående platting med ildsted på 21 m2 (se fig. 1). I tillegg er det opparbeidet en steinlagt bålplass 
på 3,7 m2. Høyden på plattingene varierer fra 0,14 m til 0,35 m over bakken (se vedlagte søknad). Det 
søkes også om fasadeendring på hyttas østvegg. Det søkes om å få endre fasaden ved å bytte ut 
dagens vindu på 140 cm x 110 cm til to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2). 
 
Det er også oppført en hundegård på 16 m2 i 2017, og en vedbod på 12,5 m2 og et aggregatskjul på 
1,0 m2, de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse bygningene/anleggene er, så langt 
fungerende nasjonalparkforvalter har kunnskap om, omsøkt i forhold til verneforskriften. 
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Fungerende nasjonalparkforvalter anser søknaden fra Marit og Gunnar Børøsund også som en 
søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av søknaden er ikke 
delegert ned til arbeidsutvalget, og må behandles av nasjonalparkstyret. Fungerende 
nasjonalparkforvalter vil legge frem saken under nasjonalparkstyrets neste møte som er berammet i 
mars 2021. 
 
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020 (se 
dokument nr 2 i saken): 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har 
arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse til 
oppføring av platting i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

• Plattingens størrelse er på 49,65 m2, og utformingen av plattingen som ligger inntil hytta skal 
være i henhold til fig. 1.  

o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 
platting). 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse til 
opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2 i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i 
Snåsa kommune. 

o Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.  

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a avslås Marit og Gunnar Børøsund sin 
søknad om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte 
med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

o Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 skal rives og rivningsavfall som 
ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og 
leveres på godkjent avfallsmottak.  

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse til 
fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to 
vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2). 

• Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 
dispensasjonen er fulgt. 

• Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

 

 
Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i 
Snåsa kommune. 
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Klagen 
Gunnar og Marit Børøsund (heretter kalt klager) klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av 
vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen er knyttet til kulepunkt fire:  

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a avslås Marit og Gunnar Børøsund sin 
søknad om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte 
med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

o Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 skal rives og rivningsavfall som 
ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og 
leveres på godkjent avfallsmottak.  

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 
 
Klager påpeker at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bålplass når de tok 
over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års bruk, slik at de 
valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen. De vil gjerne fortsette å bruke 
plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på 
plattinger.  
 
Vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket som arbeidsutvalget fattet i sak AU-2020-21 fredag den 18. desember 2020 er 
datert 4. januar 2021, og klagen er mottatt innenfor klagefristen på tre uker.  
 
I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd 
platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. 
De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få 
godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.  
 
Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i 
gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om 
plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. 
 
Som det fremgår av saksfremlegget til sak AU-2020-21 til møte i arbeidsutvalget den 18. desember 
2020 vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra 
landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en 
begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den 
grensen vil ligge godt under 70 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil 
påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. 
Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning at søknaden om godkjenning 
av frittstående platting med ildsted på 21 m2 skulle avslås, og arbeidsutvalgets vedtak var i tråd med 
forvalters tilrådning. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter kan ikke se at klagen har frembragt nye vesentlige opplysninger 
som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder 
arbeidsutvalgets vedtak.  
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder kulepunkt fire i arbeidsutvalgets 
vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a avslås Marit og Gunnar Børøsund sin 
søknad om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte 
med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 
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o Oppført frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 skal rives og rivningsavfall som 
ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og 
leveres på godkjent avfallsmottak.  

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 05/2021 10.03.2021 

 
 
ST 05/2021 NP-2021-05 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting ved 

hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-05 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Jan Erik Wettre 271220 
2. NP-2021-05 vedlegg 2 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Jan Erik 

Wettre 270121 
3. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020 
4. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det 
skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det 
er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter 
vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist 
for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.  
 
Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 
under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om 
oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.  
 
Nasjonalparkstyrets vedtak: 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om 
godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde datert 26. oktober 2020. 

 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Jan Erik Wettre i brev datert den 27. desember 
2020 om godkjenning av plattinger til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer 
kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd platting i tilknytning til hytta sommeren 2011 
etter å ha vært i kontakt med Steinkjer kommuneskoger. Platting med hundegård og hundehus ble 
oppført i 2013 etter avtale med Steinkjer kommuneskoger. Det ble ikke opplyst at tiltakene var 
søknadspliktig etter verneforskriften.  
 
Søker har lagt ved situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta og uthuset, og 
bilder av hytta og uthus med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er oppført i 
søknaden. Det søkes om å få godkjent til sammen 89,3 m2 platting fordelt på (se fig 1): 

• Platting på østveggen – 31,0 m2 

• Platting på vestveggen – 25,6 m2 

• Platting ved uthus – 17,5 m2 

• Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  
 
På grunn av plattingenes størrelse anbefalte fungerende nasjonalparkforvalter ovenfor 
arbeidsutvalget at søknaden ble behandlet av nasjonalparkstyret, noe arbeidsutvalget sluttet seg til. 
Dette ble formidlet til søker i brev datert 27. januar 2021. 



 

 

15 
 

 
Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 
med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune. 

 

 
Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i 
Steinkjer kommune. 
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Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, 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 o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. 
er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a 
gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning 
til eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger» 
 
Begrunnelse 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en 
platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. 
Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa 
kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det vært 
møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt 
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at kommunene og 
kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i 
tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i 
BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og 
kommuneskogen bygd i god tro.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet 
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden 
på sin tomt.  
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i 
gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om 
plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at 
når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i bebygd areal, jf. 
forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd 
areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er 
det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m2. Dette vil være tema nå når 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres. 
 
Det er i utgangspunktet av vesentlig betydning at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i 
tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt 
være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen 
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føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en selvstendig 
vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi tillatelse til. 
Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene som ligger inn 
til hytta og uthuset til å være forholdsvis stort i areal.  
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 89,3 m2, noe som 
arealmessig er større enn selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet 
vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter så ville fungerende 
nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor nasjonalparkstyret at samlet areal av plattinger ikke bør 
overstige 50 m2. Imidlertid ligger det som tidligere nevnt ingen føringer i forvaltningsplan eller i 
kommunale retningslinjer, slik at det kan åpnes opp for større plattinger. Situasjonen, der 
hytteeierne har bygd i god tru, og etter å ha forhørt seg med kommunene, er litt spesiell. Samtidig vil 
det å åpne opp for svært store plattinger kunne skape presedens i forbindelse med revideringen av 
forvaltningsplanen. 
 
Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig 
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for 
Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har 
skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med 
nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke. I 
arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på 
plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på 
størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge godt 
under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil 
fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om godkjenning av omsøkte 
plattinger avslås, og at det maksimum kan gis tillatelse til plattinger på opptil 60 m2. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende 
nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i 
nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil 
kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil 
ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Imidlertid vil den samlede belastningen 
bli stor hvis det åpnes opp for plattinger på denne størrelsen, noe som vil påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Hensynet til nml. § 10 om 
samlet belastning tillegges betydelig vekt når søknaden vurderes, og at arealgrensen for plattinger 
settes til 60,0 m2. Plattingene er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne 
saken. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a avslås søknaden fra Jan Erik Wettre om 
oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 fordelt på (se fig. 1): 

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 



 

 

18 
 

o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Jan Erik Wettre tillatelse til oppføring av 
plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 
156/3/93 i Steinkjer kommune. 

o Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som 
skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra 
dagens 89,3 m2 til maksimum 60,0 m2 innen 1. mai 2021.  

o Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget. 
o Frist for å reduseres dagens plattinger på 89,3 m2 til maksimum 60,0 m2 settes til 

31. desember 2021 
o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent mottak. 
o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 

platting). 

• Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 
dispensasjonen er fulgt. 

• Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 06/2020 10.03.2021 

 
 
ST 06/2021 NP-2021-06 Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plattinger – Rune 

Fossum 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-06 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting – Rune Fossum 271220 
2. NP-2021-06 vedlegg 2 - tegninger av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune 

Fossum 211220 
3. NP-2021-06 vedlegg 3 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 

211220 
4. NP-2021-06 vedlegg 4 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 

211220 
5. NP-2021-06 vedlegg 5 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger – Rune Fossum 

270121 
6. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020 
7. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det 
skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det 
er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter 
vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist 
for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.  
 
Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 
under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om 
oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.  
 
Nasjonalparkstyrets vedtak: 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om 
godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde datert 26. oktober 2020. 

 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Rune Fossum i brev datert den 21. desember 
2020 om godkjenning av plattinger til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer 
kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden 
2014 – 2017 etter å ha vært i kontakt med Steinkjer kommuneskoger.  
 
Søker har lagt ved situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta og uthuset, og 
bilder av hytta og uthus med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er oppført i 
søknaden. Arealet av plattingene kommer ikke direkte frem av tegningene, men utrekninger gjort av 
fungerende nasjonalparkforvalter med bakgrunn i tegningene (NP-2021-06 vedlegg 2) viser at samlet 
areal av plattingene er på minimum 91,5 m2(se fig 1). 
 
På grunn av plattingenes størrelse anbefalte fungerende nasjonalparkforvalter ovenfor 
arbeidsutvalget at søknaden ble behandlet av nasjonalparkstyret, noe arbeidsutvalget sluttet seg til. 
Dette ble formidlet til søker i brev datert 27. januar 2021. 
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Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte Setertjønna 7 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer 
kommune. 

 

 
Fig. 2: Bilde av deler plattingene ved hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune. 
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Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, 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 o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. 
er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a 
gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning 
til eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger» 
 
Begrunnelse 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en 
platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. 
Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa 
kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det vært 
møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt 
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at kommunene og 
kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i 
tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i 
BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og 
kommuneskogen bygd i god tro.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet 
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden 
på sin tomt.  
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i 
gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om 
plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er derfor at 
når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i bebygd areal, jf. 
forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd 
areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er 
det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m2. Dette vil være tema nå når 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres. 
 
Det er i utgangspunktet av vesentlig betydning at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i 
tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt 
være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen 
føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en selvstendig 
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vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi tillatelse til. 
Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene som ligger inn 
til hytta og uthuset til å være forholdsvis stort i areal.  
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen minimum 91,5 m2, noe 
som arealmessig er større enn selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet 
vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter så ville fungerende 
nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor nasjonalparkstyret at samlet areal av plattinger ikke bør 
overstige 50 m2. Imidlertid ligger det som tidligere nevnt ingen føringer i forvaltningsplan eller i 
kommunale retningslinjer, slik at det kan åpnes opp for større plattinger. Situasjonen, der 
hytteeierne har bygd i god tru, og etter å ha forhørt seg med kommunene, er litt spesiell. Samtidig vil 
det å åpne opp for svært store plattinger kunne skape presedens i forbindelse med revideringen av 
forvaltningsplanen. 
 
Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig 
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for 
Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger som har skjedd i dette 
tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med 
nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke. I 
arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på 
plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på 
størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge godt 
under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil 
fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om godkjenning av omsøkte 
plattinger avslås, og at det maksimum kan gis tillatelse til plattinger på opptil 60 m2. 
 
Søker fikk i 2011 tillatelse til å rive gammel hytte og uthus (NP-2011-25), samt oppføring av ny hytte 
og uthus/anneks ved sin hytte Setertjønna 7 i Skjækra landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 og naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for 
Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Nasjonalparkstyret gir, med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d Anne Berit 
Lein og Rune Fossum dispensasjon for riving av eksisterende hytte og uthus på Gnr/Bnr/Fnr 
157/2/25. Gammelt bygningsmateriell skal fjernes fra landskapsvernområdet. 

• Nasjonalparkstyret gir, med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 Anne Berit Lein og Rune 
Fossum dispensasjon for oppføring av ny hytte og nytt uthus/anneks på Gnr/Bnr/Fnr 
157/2/25.  

• Før oppstart må tiltaket avklares med kommunen i forhold til plan- og bygningslov. 
 
Som det fremgår av vedtaksbrevet datert 8. juni 2011 skal ny hytte være på 58 m2 og nytt 
uthus/anneks på 20 m2. Det ble ikke satt noen frist for når gammelt uthus skal rives. I SNOs 
oppsynsrapport, som arbeidsutvalget behandlet den 18. desember 2020, går det frem at ny hytte og 
nytt uthus/anneks er oppført, men gammelt uthus ikke er revet. De nye bygningene ble ikke 
oppmålt. Det ble også funnet rester etter avfallsbrenning ved hytta. Deler av avfallet er ikke 
brennbart avfall som skulle vært sortert og levert til godkjent avfallsdeponi.  
 
Arbeidsutvalget har ikke myndighet til å fastsette frist for riving av gammelt uthus, da dette medfører 
endring av nasjonalparkstyrets vedtak fra den 8. juni 2011. Det er nasjonalparkstyret som kan vedta 
frist for riving av uthus. Forvalter vil derfor anbefale ovenfor arbeidsutvalget at det sendes en 
henvendelse til hytteeierne der plan for riving av uthus etterspørres. Planen legges frem ovenfor 
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nasjonalparkstyret som så kan vedta frist for riving av uthuset. Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak 
den 18. desember 2020: 

• Arbeidsutvalget ber hytteeierne om å utarbeide en plan for riving av uthus. Planen skal 
inneholde tidspunkt for riving og plan for håndtering av rivningsavfall. 

• Arbeidsutvalget ber hytteeierne om å rydde opp etter avfallsbrenningen.  
o Ikke brennbart avfall skal sorteres og leveres til godkjent avfallsdeponi. 

 
Søker har ikke sendt inn noen plan for riving av uthuset pr. dags dato, så fungerende 
nasjonalparkforvalter foreslår ovenfor nasjonalparkstyret at styret vedtar frist for riving av uthuset, 
noe som vil være i tråd med intensjonen i vedtaket fra 2011. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende 
nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i 
nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil 
kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil 
ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Imidlertid vil den samlede belastningen 
bli stor hvis det åpnes opp for plattinger på denne størrelsen, noe som vil påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Hensynet til nml. § 10 om 
samlet belastning tillegges betydelig vekt når søknaden vurderes, og at arealgrensen for plattinger 
settes til 60,0 m2. Plattingene er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne 
saken. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a avslås søknaden fra Rune Fossum om 
oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med 
Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Rune Fossum tillatelse til oppføring av 
plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 
157/2/25 i Steinkjer kommune. 

o Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som 
skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra 
dagens 91,5 m2 til maksimum 60,0 m2 innen 1. mai 2021.  

o Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget. 
o Frist for å reduseres dagens plattinger på 91,5 m2 til maksimum 60,0 m2 settes til 

31. desember 2021 
o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent mottak. 
o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 

platting). 

• Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 
dispensasjonen er fulgt. 

• Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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• Gammelt uthus skal rives innen 31. desember 2021, jf nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-
2011-25).  

o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 
og leveres på godkjent mottak. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 07/2021 10.03.2021 

 
 
ST 07/2021 NP-2021-07 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av hundegård, 

vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 
  
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2021-07 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om oppføring av hundegård, 
vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 281120 

2. NP-2021-07 vedlegg 2 - vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av plattinger ved hytte 
Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 181220 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det 
skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det 
er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter 
vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist 
for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.  
 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den 28. 
november 2020 om godkjenning av platting til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i 
Snåsa kommune. Denne søknaden ble behandlet av arbeidsutvalget den 18. desember 2020, og klage 
på arbeidsutvalgets vedtak i sak AU-2020-21 blir behandlet under dette møte (se sak NP-2021-04). 
 
I søknaden kom det også frem at det er oppført en hundegård på 16 m2 i 2017, og en vedbod på 12,5 
m2 og et aggregathus på 1,0 m2, de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse 
bygningene/anleggene er, så langt fungerende nasjonalparkforvalter har kunnskap om, omsøkt i 
forhold til verneforskriften. Fungerende nasjonalparkforvalter anser søknaden fra Marit og Gunnar 
Børøsund også som en søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av 
søknaden er ikke delegert ned til arbeidsutvalget, og må behandles av nasjonalparkstyret. Med 
bakgrunn i dette legges saken frem ovenfor nasjonalparkstyret. 
 
Dagens hytte er ifølge tegninger lagt ved søknaden på 62,5 m2, platting under tak ikke medregnet (se 
fig. 1). Byggetegningene viser nok mest sannsynlig mål på utvendig svill, slik at bebygd areal (BYA) 
etter Norsk standard 3940 nok er noe større. Vedbod og aggregathus regnes som uthus i forhold til 
beregning av bebygd areal, jf. forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde. Vedskjul og 
aggregatskjul er på til sammen 13,5 m2 (se fig. 2), slik at samlet bebygd areal (BYA) for hytte, vedskjul 
og aggregatskjul er på 76,0 m2, noe som er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen som sier at 
maksimum bebygd areal for hytte og uthus til sammen er 80,0 m2. Selv om BYA for hytte mest 
sannsynlig er, på grunn av at målene som er oppgitt er utvendig svill, noe større enn 62,5 m2 vil trolig 
ikke samlet bebygd areal overstige 80,0 m2.  
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Fig. 1: Byggetegninger av hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

 

 
Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 med 
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 
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Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, 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 o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. 
er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a 
gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.  
 
Oppføring av vedbod, aggregathus og hundegård med platting og hundehus kommer ikke inn under 
begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger», og må dermed behandles etter 
naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak. 
 
Begrunnelse 
Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltakene ikke er 
gjennomført. Det er noe usikkert når vedbod og aggregathus er bygd, med de er utvilsomt bygd etter 
at vernet ble opprettet i 2004. Hytte, vedbod og aggregathus blir til sammen 76,0 m2, noe som er 
innenfor retningslinjene for størrelse på hytte og uthus i forvaltningsplanen. Samlet areal av hytte, 
vedbod og aggregathus er innenfor retningslinjene for samlet areal for hytte og uthus på maksimum 
80,0 m2, og tillatelse til oppføring av vedbod og aggregathus vil etter fungerende 
nasjonalparkforvalters vurdering ikke være i strid med verneformålet, eller virke negativt for 
verneverdiene. Det vil derfor være grunnlag for å behandle den delen av søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48.  
 
Søknaden om godkjenning av hundegård på 16,0 m2 med hundehus og platting over deler av 
hundegården må sees i sammenheng med vedtaket i sak AU-2020-21 der det ble godkjent 49,7 m2 
platting, samt 3,7 m2 opparbeidet ildsted. om godkjenning av platting ved hytta. Det er dermed 
allerede opparbeidet et betydelig areal med plattinger/ildsted rundt hytta, til sammen 53,4 m2, samt 
at det ble gitt avslag på søknaden om frittstående platting med ildsted på 21,0 m2.  
 
Under normale omstendigheter så ville fungerende nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor 
nasjonalparkstyret at samlet areal av plattinger/opparbeidet areal ikke bør overstige 50 m2. 
Imidlertid ligger det som tidligere nevnt ingen føringer i forvaltningsplan eller i kommunale 
retningslinjer, slik at det kan åpnes opp for større plattinger/større opparbeidet areal. Situasjonen, 
der hytteeierne har bygd i god tru, og etter å ha forhørt seg med kommunene, er litt spesiell. 
Samtidig vil det å åpne opp for svært store plattinger/opparbeidet areal kunne skape presedens i 
forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen. 
 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en 
hundegård med platting og hundehus. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- 
og bygningsloven eller ikke. Hundegård med platting og hundehus ble oppført i 2017, og det skal 
søkes om dispensasjon fra verneforskriften før oppføring av slike anlegg/innretninger.  
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Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier ingenting om hundegård med platting og 
hundehus, ei heller om dette skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på hundegårder. Status pr. 
dags dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av 
hundehus med platting og hundehus i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at 
fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. 
Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i 
arealkravet på 80 m2. Dette vil være tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra 
landskapsvernområde skal revideres.  
 
Det er av betydning for arbeidsutvalget at hytteeier har bygd hundegård med platting og hundehus i 
god tro. Det ligger ingen føringer om oppføring av hundegård i forvaltningsplanen, så 
nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte hundegården er innenfor det 
styret kan gi tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer det samlede arealet av 
plattinger, hundegård med platting og hundehus til å være for stort til at det kan tillates i et 
landskapsvernområde.  
 
Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig 
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for 
Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har 
skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med 
nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke. I 
arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på 
plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på 
størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge godt 
under 70 m2. Denne arealbegrensningen vil omfatte plattinger, hundegårder og alt annet 
opparbeidet areal. Omfattende bygging av plattinger og hundegårder o.l. rundt hver av hyttene vil 
påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål.  
 
Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om 
godkjenning av omsøkte hundegård med platting og hundehus avslås, og at det maksimum kan gis 
tillatelse til plattinger og hundegård på til sammen opptil 60 m2. Med bakgrunn i dette vil fungerende 
nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om godkjenning av hundegård med platting og 
hundehus på 16 m2 avslås, og at det stilles krav om at samlet areal for plattinger, opparbeidet ildsted 
og hundegård ikke skal overstige 60 m2. Dette betyr at med dagens godkjente plattinger på 49,7 m2 
og godkjent opparbeidet ildsted på 3,7 m2 kan hundegården maksimalt være 6,4 m2. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, forvaltningsplan 
for Skjækra landskapsvernområde, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos 
Steinkjer og Snåsa kommuner og vedtak i sak AU-2020-21 anser fungerende nasjonalparkforvalter at 
kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til 
anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i 
vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil 
kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil 
medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet, men størrelsen på bygningene er innenfor 
retningslinjene i forvaltningsplanen. Imidlertid vil den samlede belastningen bli stor hvis det åpnes 
opp for plattinger og hundegårder/opparbeidet areal på denne størrelsen, noe som vil påvirke 
Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Hensynet 
til nml. § 10 om samlet belastning tillegges betydelig vekt når søknaden vurderes, og at arealgrensen 
for plattinger/opparbeidet areal settes til 60,0 m2. Vedbod, aggregathus og hundegård er allerede 
oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne saken. 
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Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak, jf. § 4 Generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, 
fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse til 
oppføring av vedbod og aggregathus i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 
80/1/1 i Snåsa kommune. 

o Vedboden og aggregathuset er på henholdsvis 12,5 m2 og 1,0 m2, og utformingen av 
vedbod og aggregathus skal være i henhold til fig. 2.  

• Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse til 
oppføring av hundegård med platting og hundehus i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 
med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

o Hundegården med platting og hundehus skal være på maksimum 6,5 m2, og 
plasseringen av hundegården skal være i henhold til fig. 2.  

• Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 avslås Marit og Gunnar Børøsund sin søknad om 
oppføring av hundegård med platting og hundehus på 16,0 m2 i tilknytning til hytte 
Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

o Oppført hundegård på 16,0 m2 skal reduseres til maksimum 6,5 m2.  
o Rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra 

landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.  
o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 

• Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 08/2021 10.03.2021 

 
 
ST 08/2021 NP-2021-08 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av gjeterhytte 

i reindrift – Jon Andreas Stenfjell 
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2021-08 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av 
gjeterhytte i reindrift – Jon Andreas Stenfjell 281020 

2. NP-2021-08 vedlegg 2 - kart - søknad om oppføring av gjeterhytte - Jon Andreas Stenfjell 
281020 

3. NP-2021-08 vedlegg 3 - byggetegninger og grunneiertillatelse m.m. - søknad om oppføring av 
gjeterhytte - Jon Andreas Stenfjell 281020 

4. NP-2021-08 vedlegg 4 - ber om reindriftsfaglig vurdering - søknad om oppføring av 
gjeterhytte - e-post 131120 

5. NP-2021-08 vedlegg 5 - reindriftsfaglig vurdering - søknad om oppføring av gjeterhytte - 
Statsforvalteren i Trøndelag reindrift 151220 

 
Bakgrunn 
Det vises til søknad datert 28. oktober 2020 fra Jon Andreas Stenfjell der det søkes om dispensasjon 
fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark for oppføring av ny 
gjeterhytte med uthus. Ny gjeterhytte er planlagt til 36,7 m2 (7,80 meter x 4,70 meter) pluss et 
takutstikk foran inngangen på 1,2 meter, noe som medfører at bebygd areal er på 42,3 m2 (9,00 
meter x 4,70 meter) (se fig. 1). Uthuset er planlagt til 11,5 m2 (4,8 meter x 2,4 meter) (se fig. 2). 
Bygningene er planlagt oppsatt ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune (se fig. 
3).  
 
På vegne av Låarte sijte bekrefter Kjell Jøran Jåma i e-post datert 6. september 2020 at Jon Andreas 
Stenfjell har sidaandel i Låarte sijte, og at søker har behov for gjeterhytte ved Låarte sijte sin 
sommerboplass ved Høkla i Lierne kommune. Statskog v/Morten Aasheim bekrefter i e-post datert 4. 
september at Statskog som grunneier ikke har innvendinger mot oppføring av gjeterhytte med uthus. 
E-postene fra Låarte sijte og Statskog er lagt ved søknaden. Statsforvalteren i Trøndelag v/John 
Haakon Stensli i reindriftsavdelingen bekrefter behovet for gjeterhytte for reindriftsutøvelse i e-post 
datert 15. desember 2020 (se NP-2021-08 vedlegg 5). 
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Fig. 1: Tegninger over omsøkt gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune. 
 

 
Fig. 1: Tegninger over omsøkt uthus til gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne 
kommune. 
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Fig. 3: Kart som viser planlagt plassering av gjeterhytte og uthus ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i 
Lierne kommune. 

 
Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres 
med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, 
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Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og 
naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet sier blant annet at området skal 
vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige 
innretninger, gjerder og anlegg mv.  
 
Imidlertid kan forvaltningsmyndigheten med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3b etter 
søknad gi tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur 
og næring på sommerboplassene i Hykla og ved Hattjønnin.  
 
Begrunnelse 
Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark definerer sommerboplassen ved Hykla 
som en sone med spesiell tilrettelegging og tiltak. Hykla er en del av sone S4 Hykkelnesset – 
sommerboplass for Låarte sijte. I denne sonen kan det tillates oppføring av gjerder, hytter/gammer 
eller lignende i forbindelse med reindrift. Forvaltningsplanen sier videre under kap. 2.4 Retningslinjer 
og oppfølging reindrift at søknader om tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig 
for å ivareta sørsamisk kultur og næring på sommerboplassene Hykla og ved Hattjønnin vil regne 
med positiv behandling av forvaltningsmyndigheten. 
 
Det er av avgjørende betydning for nasjonalparkstyret at gjeterhytte og uthus er tenkt oppført 
innenfor sone med spesiell tilrettelegging. Forvaltningsplanen åpner i utgangspunktet ikke opp for 
oppføring av gjeterhytter utenfor disse sonene. Behovet for gjeterhytte er dokumentert både fra 
Låarte sijte og fra Statsforvalteren i Trøndelag v/reindriftsavdelingen.  
 
Med bakgrunn i søkers søknad med vedlegg, uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag 
v/reindriftsavdelingen og forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark anser fungerende 
nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i 
nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket skal gjennomføres i sone S4, og vil ikke medføre noen vesentlig økning i belastningen på et 
område som allerede har en del bygninger tilknyttet sommerboplassen til Låarte sijte. 
Gjennomføringen av tiltaket vil kunne medføre økt behov for motorisert ferdsel under 
byggeperioden, men dette vil være i en forholdsvis kort periode. Ut over dette tillegges nml. § 10 
liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at tiltaket 
vil føre til nevneverdige skader i terrenget ut over skader på selve tomta. Skulle det likevel oppstå 
skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder transport 
av materialer og utstyr, skal behovet for motorisert ferdsel fremmes i egen søknad. Søker kan ikke 
påregne å få tillatelse til bruk av barmarkskjøretøy, jf. § 12 om miljøforsvarlig metode. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende 
vedtak: 
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• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3, bokstav b, gis Jon Andreas Stenfjell tillatelse 
til oppføring av gjeterhytte og uthus ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte med 
følgende vilkår: 

o Gjeterhytta skal være på 36,7 m2 (7,80 meter x 4,70 meter) pluss et takutstikk foran 
inngangen på 1,2 meter, noe som medfører at bebygd areal er på 42,3 m2 (9,00 
meter x 4,70 meter), i tråd med byggetegningene (se fig. 1). 

o Uthuset skal være på 11,5 m2 (4,8 meter x 2,4 meter), i tråd med byggetegningene 
(se fig. 2).  

o Bygningene måles på utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningene skal oppføres ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne 

kommune (se fig. 3).  
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av nasjonalparken og 

deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg 

• Når bygningene er ferdig oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige 
vinkler av bygningene til nasjonalparkstyret. 

• Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 
dispensasjonen er fulgt 

• Det må søkes særskilt om dispensasjon fra vernebestemmelsene ved behov for motoriserte 
kjøretøy for transport av bygningsmaterialer og utstyr. Søknaden må beskrive omfanget. Det 
vil ikke bli gitt tillatelse til barmarkskjøring. 

• Før oppstart må tiltaket godkjennes av Lierne kommune i forhold til plan- og bygningslov 
og av reindriftsmyndighetene etter reindriftsloven. Kopi av godkjennelsene sendes 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre før tiltaket igangsettes. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 09/2021 10.03.2021 

 
 
ST 09/2021 NP-2021-09 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggssøknad driftsplan Holden 

fjellgård 2020 – 2024 – Statskog  

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-09 vedlegg 1 - tilleggssøknad om bruk av påhengsmotor på båt over Skjeldbreien - 
driftsplan Holden fjellgård - Statskog SF 041220 

2. NP-2021-09 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet 
2020 - 2024 - Statskog SF Holden 

3. NP-2021-09 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - saksfremlegg til sak NP-2020-45 
driftsplan for Holden 

 
Bakgrunn 
Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november 2020 behandlet styret godkjenning av driftsplan 
fra Statskog SF angående Holden Fjellgård for perioden 2020 – 2024. Nasjonalparkstyret fattet 
følgende vedtak i sak NP-2020-45: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Driftsplanen for Holden Fjellgård, Gnr/Bnr. 72/1 legges til grunn for dispensasjoner for 
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 1.3 e) oppføring av midlertidig sanketrøer 
om sommeren for å holde husdyra nær gården til det er beitet ned der. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke til ved til eget 
bruk og til utleiehytter på eiendommen, og til å bruke ryddesag for å holde gamle 
slåttemyrer/eng i hevd nært gården. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport av 
materialer og utstyr til fjellgården i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til transport / 
frakt til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med setringen om sommeren, jfr. 
beskrivelsen i driftsplanen. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 g) for å benytte traktor til slåtten på 
innjorda, for å holde den i hevd, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2020 – 2024, fra 24. november 2020 og fram til 30. april 
2024. 

• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold: 
o Inntil 12 kubikk uttak av trevirke hvert år. 
o Inntil 4 dg uttransportering av trevirke i nærheten av gården. 
o Inntil 26 turer for transport med snøscooter samlet for all aktivitet inne på Holden; - 

for frakt av leietakere, utstyr, tilsyn og vedlikehold på vinterstid, og til forberedelser 
og etterarbeid i forbindelse med setringen.  

o Gjelder for godkjent leiekjører(e) 

• Tillatelsen gjelder for kjøring på snødekt mark til og med 30. april hvert år. 

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens grenser.  

• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne.  

• Det skal føres kjørebok og sendes inn en enkel rapport for hvert år. 
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• Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt 
kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen. 

• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. 
Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall besøk – 
utleiedøgn- og persondøgn på utleiehyttene.  

• Kjøreboka og rapport for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret 
v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni.  

• Ny kjørebok for neste sesong vil bli utsendt når kjørebok for inneværende år er innsendt. 
 
Ved en forglemmelse har ikke Statskog ført opp behovet for bruk av påhengsmotor på båt over 
Skjeldbreien under driftsplanens punkt 5 Sammendrag for dispensasjon, mens det er beskrevet 
lengre frem i driftsplanen. Behovet for seterfolket på Holden Fjellgård er ca. 2 turer pr. uke, samt 
noen ekstra turer i forbindelse med forberedelser og avslutning av sesongen. Statskog søker derfor 
om 20 turer pr. år. 
 
Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. 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. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Verneforskriftens § 3, punkt 6.1 Forbud mot motorferdsel sier at all motorferdsel på land og vann, og 
i luften under 300 meter er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken. Imidlertid kan 
forvaltningsmyndigheten med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3b etter søknad gi tillatelse til 
bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av 
utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis godkjennes. 
Forvaltningsmyndigheten kan også, med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3f, gi tillatelse til 
bruk av motor på båt på andre vann enn de som er nevnt i verneforskriftens § 3, punkt 6.2d. 
 
Verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) hjemler at det kan gis tillatelse til uttak av trevirke til brensel for 
hytter, seter o.l. som ligger i nasjonalparken. Det kan dispensasjon med hjemmel i verneforskriften § 
3 pkt. 6.3 g) for å benytte traktor til slåtten på innjorda, for å holde den i hevd, jfr. beskrivelsen i 
driftsplanen. 
 
Begrunnelse 
Det vises til saksfremlegg til sak NP-2020-45 som ble behandlet av nasjonalparkstyret under møte 
den 24. november 2020 (se NP-2021-09 vedlegg 3). Ved tidligere behandling av Statskog sin 
driftsplan for Holden fjellgård er det gitt tillatelse til bruk av motor på båt over Skjeldbreien. 
Fungerende nasjonalparkforvalter foreslår at tillatelsen videreføres i ny driftsplanperiode, og at 
nasjonalparkstyret endrer vedtaket fattet den 24. november 2020 i sak NP-2020-45. 
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Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak (endringer i 
kursiv): 

• Driftsplanen for Holden Fjellgård, Gnr/Bnr. 72/1 legges til grunn for dispensasjoner for 
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 1.3 e) oppføring av midlertidig sanketrøer 
om sommeren for å holde husdyra nær gården til det er beitet ned der. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke til ved til eget 
bruk og til utleiehytter på eiendommen, og til å bruke ryddesag for å holde gamle 
slåttemyrer/eng i hevd nært gården. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport av 
materialer og utstyr til fjellgården i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til transport / 
frakt til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med setringen om sommeren, jfr. 
beskrivelsen i driftsplanen. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 f) for å benytte motor med maksimum 5 
hk på båt over Skjeldbreien, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 g) for å benytte traktor til slåtten på 
innjorda, for å holde den i hevd, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2020 – 2024, fra 24. november 2020 og fram til 30. april 
2024. 

• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold: 
o Inntil 12 kubikk uttak av trevirke hvert år. 
o Inntil 4 dg uttransportering av trevirke i nærheten av gården. 
o Inntil 26 turer for transport med snøscooter samlet for all aktivitet inne på Holden; - 

for frakt av leietakere, utstyr, tilsyn og vedlikehold på vinterstid, og til forberedelser 
og etterarbeid i forbindelse med setringen.  

o Gjelder for godkjent leiekjører(e) 
o Inntil 20 turer med motor på båt over Skjeldbreien 

• Tillatelsen gjelder for kjøring på snødekt mark til og med 30. april hvert år. 

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens grenser.  

• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne.  

• Det skal føres kjørebok og sendes inn en enkel rapport for hvert år. 

• Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt 
kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen. 

• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. 
Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall besøk – 
utleiedøgn- og persondøgn på utleiehyttene.  

• Kjøreboka og rapport for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret 
v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni.  

• Ny kjørebok for neste sesong vil bli utsendt når kjørebok for inneværende år er innsendt. 
 
Vedtaket erstatter vedtak i sak NP-2020-45 fattet av Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre den 24. november 2020. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 10/2021 10.03.2021 

 
 
ST 10/2021 NP-2021-10 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppgradering av 

kjøretrasé inn til Harbakvollen – Harbakvollen Seterlag 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-10 vedlegg 1 - oversendelsesbrev - rapport fra SNO - befaring kjøretrasé for 
Harbakvollen seterlag - 121120 

2. NP-2021-10 vedlegg 2 - rapport fra SNO - befaring kjøretrasé for Harbakvollen seterlag – 
121120 

3. NP-2021-10 vedlegg 3 - forslag til kjøretrasé inn til Harbakvollen - e-post til Harbakvollen 
Seterlag 180221 

4. NP-2021-10 vedlegg 4 - vedlegg 1 til e-post datert 180221 - e-post til Harbakvollen Seterlag 
180221 

5. NP-2021-10 vedlegg 5 - vedlegg 2 til e-post datert 180221 - e-post til Harbakvollen Seterlag 
180221 

6. NP-2021-10 vedlegg 6 - vedlegg 3 til e-post datert 180221 - e-post til Harbakvollen Seterlag 
180221 

7. NP-2021-10 vedlegg 7 - tilbakemelding på forslag til kjøretrasé inn til Harbakvollen - e-post 
fra Harbakvollen Seterlag 180221 

8. NP-2021-10 vedlegg 8 - vedlegg til e-post fra Harbakvollen Seterlag 180221 
9. NP-2021-10 vedlegg 9 - kart over endelig forslag til kjøretrasé inn til Harbakvollen 
10. NP-2021-10 vedlegg 10 - avgjørelse i klagesak - barmarkskjøring inn til Harbakvollen - Mdir 

200315 
11. NP-2021-10 vedlegg 11 - avgjørelse i klagesak - barmarkskjøring inn til Harbakvollen - Mdir 

260116 
 
Søknad 
Tiltaket er en oppfølging av endelige avgjørelser fra Miljødirektoratet i klagebehandling av ADM-sak-
2014-23, NP-2014-20, NP-2014-25 og ADM-sak-2015-28, NP-sak-2015-27. I disse avgjørelsene har 
Miljødirektoratet en gjennomgående merknad at;  

• En for fremtiden må finne en fast trasé for barmarkskjøring inn til Harbakvollen slik at 
antall kjøretraseer for barmarkskjøring begrenses innenfor nasjonalparken. På denne 
traséen bør det også foretas forebyggende arbeid som bidrar til å redusere slitasjeskader. 

 
Miljødirektoratets merknad er fulgt opp med oppføring av bru over Skjækra like sør for Breivadet, 
finansiert av nasjonalparkstyret ved hjelp av tiltaksmidler over post 1420.31, tildelt av 
Miljødirektoratet. Brua ble ferdigstilt høsten 2020. Oppgradering av kjøretraseen fra Melasletta og 
inn til Harbakvollen, ved å forsterke slitasjesvake partier, vil være en videreføring av arbeidet med å 
følge opp Miljødirektoratets merknad.  
 
Følgende forhold er kommet på slik at man nå kan innfri merknaden i klagevedtaket fra 
Miljødirektoratet: 

• en driftsavtale mellom Skjækerfjella beitelag og Harbakvoll seterlag, der seterlaget skal 
betjene beitelagets dispensasjon om barmarkstransport til Harbakvollen 

• enighet om en trasé fra Mælaslette til bru over Skjækra ved Breivadet og langs Skjækra og 
Tverråa til Harbakvollen 



 

 

39 
 

• gjennom prosjektering og arbeid med tiltaksplanen og tiltaksmidlene for 2016 så har 
Miljødirektoratet gitt tilsagn til finansiering av brua over Skjækra. Brua ble sluttfinansiert 
av Miljødirektoratet og ferdigstilt av seterlaget høsten 2020. 

• behandling av brua etter plan og bygningsloven ved vedtak i Verdal kommune 

• Jordskifteretten har avklart anledningen til å bruke skogsbilveien inn til Mælaslette og 
oppsetting av brua over Breivadet 

• Befaring av trase fra Melasletta til Breivadet sammen med tiltakshaver, grunneier, 
fylkesmannen (nå statsforvalteren) og nasjonalparkforvaltningen, og videre inn til 
Harbakvollen av seterlaget og Statens naturoppsyn (se vedlegg NP-2021-10 vedlegg 2). 

 
Det foreligger ingen konkret søknad fra Harbakvollen Seterlag ut over vedlagt e-post korrespondanse 
mellom seterlaget og fungerende nasjonalparkforvalter, rapport fra SNO etter befaringen, 
klageavgjørelser fra Miljødirektoratet mv. Foreslått trasé (se fig. 1) er utarbeidet med bakgrunn i 
ovenfornevnte kulepunkt, samt direkte kontakt mellom Harbakvollen Seterlag og fungerende 
nasjonalparkforvalter. Fungerende nasjonalparkforvalter har også muntlig diskutert traseen med 
grunneier AS Værdalsbruket, samt at AS Værdalsbruket har fått oversendt forslag til trasé på e-post 
datert 5. mars 2021.  
 

 
Fig. 1: Kartskisse over foreslått kjøretrasé fra Melasletta og inn til Harbakvollen. 

 
Kjøretraseen vil bli forsterket med klopplegging/kavellegging og GEO-nett. Hvilke deler av traseen 
som blir forsterket med hva er ennå ikke helt fastsatt, men det er hovedsakelig der traseen går over 
myrområder som vil bli forsterket. Det er planlagt en liten skjæring ned til Gravdalen (se fig. 2). 
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Fig. 2: Kartskisse som viser starten på foreslått kjøretrasé fra Melasletta, med angitt plass for planlagt liten 
skjæring ned til Gravdalen (firkant med blå bakgrunn). 

 
Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. 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. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag  
I utgangspunktet er landskapet i nasjonalparken vernet mot inngrep, jf. verneforskriftens § 3, punkt 
1.1 Vern mot inngrep i landskapet. Verneforskriften har ingen punkter i de spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelsene som hjemler opparbeidelse og forsterkning av kjøretrasé med 
klopplegging/kavellegging og bruk av GEO-nett. Søknaden må derfor behandles etter 
naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak.  
 
Begrunnelse 
Verneforskriften åpner for at det kan gis tillatelse til barmarkskjøring i næring inn til Harbakvollen, og 
forvaltningsmyndigheten har vært, og er, innstilt på å imøtekomme behovet for nødvendig 
nyttekjøring. Det er fra nasjonalparkstyrets side viktig at konsekvensene for verneverdiene holdes på 
lavest mulig nivå og at antall traseer for kjøring på barmark reduseres. Barmarkskjøring vil 
nødvendigvis påvirke verneverdiene negativt, og ved å tilrettelegge en trasé for barmarkskjøring vil 
dette virke positivt for verneverdiene og for verneformålet, forutsatt at det skal gis tillatelse til 
barmarkskjøring. Under disse forutsetningene vil tiltakene som er beskrevet i søknaden påvirke 
verneverdiene positivt og ikke være i strid med verneformålet. Søknaden kan derfor behandles etter 
naturmangfoldlovens § 48 i naturmangfoldloven.  
 
Tiltakene skal gjennomføres i brukssone B1 Skjækerdalen. Forvaltningsplanen for Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark sier at det i brukssone B1 kan opprettholde et forholdsvis høgt bruksnivå 
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for landbruksutnyttelse, og at det kan gis tillatelse til barmarkskjøring til seter som i dag brukes i 
samband med beite (slipp- og sankested. Samarbeidsavtalen mellom Harbakvollen Seterlag og 
Skjækerfjella beitelag dokumenterer at Harbakvollen tilfredsstiller dette kravet. 
 
Denne søknaden omhandler kun forsterking av kjøretraseen fra Melasletta og inn til Harbakvollen 
med klopplegging/kavellegging og GEO-nett, samt en liten skjæring ned til Gravdalen. Nødvendig 
motorferdsel i forbindelse med tiltaket må omsøkes særskilt. 
 
Med bakgrunn i klageavgjørelser av Miljødirektoratet fra 2015 og 2016, befaringer gjennomført i 
2020, korrespondanse mellom søker og fungerende nasjonalparkforvalter, vurderinger gjort av 
nasjonalparkstyret ved etableringen av bru over Skjækra, forvaltningsplanen og søkers søknad anser 
fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Etablering og forsterking av kjøretraseen vil øke belastningen for den aktuelle traseen både under 
tiltaksperioden og i etterkant. Imidlertid vil den samlede belastningen for brukssone B1 Skjækerdalen 
reduseres når den lovlige barmarkskjøringen flyttes over til en trasé. Uansett må tas særskilt hensyn 
til andre menneskers ferdsel, dyreliv, reindrift og vegetasjon under tiltaksperioden. Ut over dette 
tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, vil tiltaket redusere 
skadene i terrenget. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av 
tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder vurderinger om dette er en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i 
nml., vises det til vurderinger om at tiltaket på sikt vil redusere skader på terrenget. Miljøforsvarlig 
metode for gjennomføring av tiltaket vil bli vurdert nærmere når søknad om motorisert ferdsel skal 
behandles. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak, jf. § 4 Generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

• Harbakvollen Seterlag gis tillatelse til å forsterke kjøretraseen mellom Melasletta og inn til 
Harbakvollen etter trasé som er inntegnet på kart i fig. 1. Traseen forsterkes på slitasjesvake 
partier ved klopplegging, kavellegging og bruk av GEO-nett.  

o Nøyaktig trasé skal gås opp med GPS, og traseen skal forsiktig merkes i terrenget før 
arbeidet starter. 

o Hvor det skal klopplegges, kavellegges eller legges ned GEO-nett skal anmerkes i kart. 
Dette kan gjøres etappevis i forhold til hvilken parsell som skal utbedres det enkelte 
året. 

o GPS-spor sende nasjonalparkstyret etter nærmere avtale med nasjonalparkforvalter. 

• Harbakvollen Seterlag gis tillatelse til å lage en liten skjæring ned til Gravdalen ved punkt 
anmerket på kart i fig. 2.  

o Nasjonalparkforvalter skal gis anledning til å være med under gravearbeidet. 

• Nødvendig bruk av motorferdsel for gjennomføring av tiltakene må omsøkes særskilt. 

• Denne tillatelsen gjelder kun i forhold til naturmangfoldloven og verneforskriften forBlåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark, og gjelder kun for den delen av traseen som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens grenser. 

• Tiltakene skal også godkjennes/vurderes av Verdal kommune i forhold til plan- og 
bygningslov. Kopi av skriftlig godkjennelse/vurdering sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre før arbeidet starter. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 11/2021 10.03.2021 

 
 
ST 11/2021 NP-2021-11 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av frittstående 

solcellepanel og vindmølle ved hytte Skjækervatnet 34 – Erling Fuglesang 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-11 vedlegg 1 - søknad om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle for 
12V - Erling Fuglesang 231120 

2. NP-2021-11 vedlegg 2 - bilde solcellepanel og vindmølle for 12V - Erling Fuglesang 231120 
3. NP-2021-11 vedlegg 3 - bilde solcellepanel og vindmølle for 12V - Erling Fuglesang 231120 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. Det 
skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv om det 
er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd platting etter 
vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent sine plattinger. Frist 
for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.  
 
Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, punkt 2 
under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader om 
oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.  
 
Nasjonalparkstyrets vedtak: 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om 
godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde datert 26. oktober 2020. 

 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret, muntlig og annen skriftlig kommunikasjon mellom 
søker og forvalter, søkte Erling Fuglesang i e-post datert den 23. november 2020 om godkjenning av 
frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg til hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 
80/1/14 i Snåsa kommune. I søknaden opplyses det om at solcellepanel og vindmølle ble oppført i 
forbindelse med at ny hytte ble oppført etter endelig vedtak i nasjonalparkstyret den 22. juni 2017 i 
sak NP-2017-21. Bildene som er lagt ved saken (NP-2021 vedlegg 2 og 3) er hentet fra rapporten fra 
Statens naturoppsyn etter tilsyn den 29. oktober 2019. 
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Fig. 1: Bilde som viser plasseringen av solcellepanel og vindmølle i forhold til hytte Skjækervatnet 34 med 
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune. 

 
Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, 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 o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. 
er ikke uttømmende.  
 
Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a-e gi tillatelse til 
forskjellige typer anlegg, deriblant ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Oppføring av 
solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg kommer ikke inn under hva forvaltningsmyndigheten kan 
gi tillatelse til med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a-e. Søknaden må derfor vurderes etter 
naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak. 
 
Begrunnelse 
Naturmangfoldlovens § 48 erstatter etter 1. juli 2009 den generelle dispensasjonsparagrafen § 4 i 
verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Naturmangfoldloven § 48 gir en begrenset 
adgang til å gi dispensasjon fra vernevedtaket, blant annet dersom det ikke strir mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Begge disse vilkårene må være oppfylt før det 
kan gjøres en skjønnsmessig vurdering av søknaden. Naturmangfoldloven § 48 er i henhold til lovens 
forarbeider en meget snever dispensasjonsbestemmelse, men kan f.eks. komme til anvendelse på 
mindre og bagatellmessige tiltak som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Paragrafen skal heller 
ikke benyttes til å utvide rammen for verneforskriften.  
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Isolert sett kan det alltid diskuteres om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V 
anlegg på hytte Skjækervatnet 34 vil påvirker landskapets egenart og verdi negativt. Imidlertid vil en 
tillatelse skape presedens for andre fremtidige og tilsvarende søknader. Etter fungerende 
nasjonalparkforvalters vurdering hersker det ingen tvil om at utstrakt etablering av frittstående 
solcellepanel og vindmøller vil virke negativt på landskapets karakter og verdi, og dermed være i strid 
med verneformålet for Skjækra landskapsvernområde, samt at det vil påvirke verneverdiene 
negativt. Faren for presedens tillegges særskilt vekt når fungerende nasjonalparkforvalter vurderer at 
det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra 
vernevedtak. 
 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp 
frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg. Dette er uavhengig av om tiltaket er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke og at det er søkt veiledning fra Snåsa 
kommune. I den senere tid har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, 
byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket 
KF. Her har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og 
bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. Hva 
som er søknadspliktig etter verneforskriften for Skjækra vil være tema, og vil bli tydeliggjort nå når 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad og annen korrespondanse mellom søker og fungerende 
nasjonalparkforvalter, rapport fra Statens naturoppsyn etter tilsyn den 29. oktober 2019, brev fra 
nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere 
hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til 
kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i 
situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt 
§ 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil nødvendigvis isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Imidlertid vil en 
tillatelse skape en uheldig presedens, og utstrakt etablering av frittstående solcellepanel og 
vindmøller på hyttene i Skjækra vil virke negativt på landskapets karakter og verdi, og dermed være i 
strid med verneformålet. Dette vil igjen medføre at den samlede belastningen på landskapet vil øke i 
en slik grad at det ikke er forenelig med verneformålet. Nml. § 10 samlet belastning tillegges derfor 
betydelig vekt i denne saken. Solcellepanelet og vindmøllen er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 
ansees ikke relevant i denne saken. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak, jf. § 4 Generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, 
fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

• Søknaden fra Erling Fuglesang om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle for 
12V anlegg ved hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune avslås. 

• Solcellepanelet og vindmølle kan flyttes på taket eller veggen av hytta. 

• Frist for å flytte solcellepanelet og vindmøllen på taket, eventuelt rive dem settes til 31. 
desember 2021. 

• Eventuelt rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av 
landskapsvernområde. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 12/2021 10.03.2021 

 
 
ST 12/2021 NP-2021-12 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – partnerskapsavtale
  med Lierne Nasjonalparksenter IKS 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-12 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – forslag til 
partnerskapsavtale mellom Lierne Nasjonalparksenter IKS og Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre  

2. NP-2021-12 vedlegg 2 - tilbakemelding fra Lierne Nasjonalparksenter etter møte i AU 19. 
februar 2021 

3. NP-2021-12 vedlegg 3 - samarbeids- og intensjonsavtale 2016 Nasjonalparkforvalter og 
Naturporten 

4. Møteprotokoll AU-møte - 19. februar 2021 
 
Bakgrunn 
Lierne Nasjonalparksenter IKS og Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har alltid hatt et tett 
samarbeid med inngåelse av årlige tjenestekjøpsavtaler siden 2012. Nasjonalparkforvalteren sitter på 
Naturporten, som er en del av kommunehuset i Lierne kommune. Forvalteren har, sammen med de 
andre i kontorfellesskapet, underskrevet en samarbeids- og intensjonsavtale (se NP-2021-12 vedlegg 
3). Avtalen underbygger det gode samarbeidet mellom forvalter nasjonalparksenteret og 
nasjonalparkstyret. 
 
Etter initiativ fra nasjonalparksenteret har det i vinter blitt utarbeidet et forslag til partnerskapsavtale 
mellom nasjonalparksenteret og nasjonalparkstyret. Forslaget er utarbeidet i tett kontakt mellom 
daglig leder av nasjonalparksenteret, fungerende nasjonalparkforvalter og styrelederne for 
nasjonalparkstyret og nasjonalparksenteret. 
 
Formålet med avtalen er å sikre formelle og forutsigbare rammer rundt samhandlingen mellom 
partene. Avtalen skal sikre at arbeidet med informasjon, kommunikasjon og besøksforvaltning skjer 
på en koordinert og samordnet måte, og i henhold til de til enhver tid gjeldende besøksstrategier for 
verneområdene. 
 
Forslaget til avtale ble behandlet av styret i Lierne Nasjonalparksenter IKS den 15. februar og av 
Arbeidsutvalget for nasjonalparkstyret den 19. februar 2021. Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak 
den 19. februar: 

• Forslag til partnerskapsavtale mellom Lierne Nasjonalparksenter IKS og Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre legges frem for endelig godkjenning av 
nasjonalparkstyret under møte den 10. mars 2021 med følgende endring av andre avsnitt 
under pkt. 7: 
Fra: Avtalen skal evalueres, gjennomgås og eventuelt revideres minst en gang per 
valgperiode for nasjonalparkstyrets medlemmer. 

 
Til: 
Partene skal evaluere, gjennomgå og eventuelt revidere avtalen minst en gang per 
valgperiode for nasjonalparkstyrets medlemmer. 
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I e-post datert 1. mars 2021 meddelte Lierne Nasjonalparksenter IKS at de ikke hadde noen 
innvendinger mot den foreslåtte endringen, og la ved et oppdatert forslag til partnerskapsavtale (se 
NP-2021-12 vedlegg 2) 
 
Gjennomgang av partnerskapsavtalen i møte, med påfølgende diskusjon. 
 
Arbeidsutvalgets tilrådning 

• Forslag til partnerskapsavtale mellom Lierne Nasjonalparksenter IKS og Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre godkjennes. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 13/2021 10.03.2021 

 
 
ST 13/2021 NP-2021-13 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – flytting av nasjonalparkbauta og 

klopplegging av eksisterende sti mot Heggsjøen 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-13 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - sak til uttalelse - flytting av 
bauta og klopping av sti mot Heggsjøen 

2. NP-2021-13 vedlegg 2 - prosjektbeskrivelse tiltak flytting av nasjonalparkbauta og 
klopplegging av sti 

3. NP-2021-13 vedlegg 3 - bilder av dagens og planlagt plassering av nasjonalparkbauta 
4. Besøksstrategi for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 

 
Bakgrunn 
Snåsa kommune har i brev datert 18. februar 2021 sendt ut sak til uttalelse – flytting av 
nasjonalparkbauta og klopping/kavellegging av deler av eksisterende sti mot Heggsjøen og inn til 
naustområdet ved Langvatnet. Fungerende nasjonalparkforvalter er blitt gjort kjent med saken via en 
e-post datert 19. februar 2021 fra plankonsulenten for Nord-Trøndelag reinbeiteområde. Selv om 
Snåsa kommune ikke har sendt saken til nasjonalparkstyret for uttalelse, er det forvalters vurdering 
viktig at nasjonalparkstyret uttaler seg.  
 
Tiltakene vil foregå utenfor og på grensen av nasjonalparken, men skal delfinansieres med 
tiltaksmidler tildelt av nasjonalparkstyret over post 1420.31 (se fig. 1). 
Fungerende nasjonalparkforvalter er litt undrende på hvorfor Snåsa kommune ikke har sendt saken 
til nasjonalparkstyret for uttalelse. Tiltakene som er skissert skal delfinansieres av nasjonalparkstyret, 
så det hadde vært naturlig at styret får anledning til å uttale seg, selv om tiltakene skal gjennomføres 
utenfor og på grensen til nasjonalparken. 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre viser til brev datert 18. februar 2021 fra Snåsa 
kommune, sendt til Nord-Trøndelag reinbeiteområde, og videresendt til nasjonalparkstyret av 
plankonsulenten reinbeiteområde i e-post datert 19.februar 2021. I nevnte brev ber kommunen om 
uttalelse til planlagte tiltak; flytting av nasjonalparkbauta fra Gressåmoen og til Grønningsområdet, 
samt klopping/kavellegging av deler av eksisterende sti inn mot Heggsjøen og inn til naustområdet 
ved Langvatnet (se fig 1). 
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Fig. 1: Kart over prosjektområdet med utgangspunkt fra Grønningen, hovedinnfallsporten for Snåsa kommune 

 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har ingen innvendinger mot gjennomføringen av de 
foreslåtte tiltakene, men ber kommunen om å følge opp følgende punkter: 

• Kommunen må ha dialog med reindriften og Saemien sijte, slik at tiltakene ikke er til hinder 
for utøvelsen av reindrift eller berører samiske kulturminner negativt. 

• Endelig plassering av nasjonalparkbautaen bør gjøres i samråd med nasjonalparkstyret. 

• Saken må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 49 utenforliggende virksomhet som kan 
medføre skade inn i et verneområde. 

• Hvis tiltakene berører nasjonalparken direkte, må det søkes nasjonalparkstyret om 
dispensasjon fra verneforskriften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

49 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 14/2021 10.03.2021 

 
 
ST 14/2021 NP-2021-14 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – fordeling av  
  tiltaksmidler  

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-14 vedlegg 1 - Søknad om tiltaksmidler i 2021 over post 1420.31 
2. NP-2021-14 vedlegg 2 - Omsøkte og tildelte midler 2021 over post 14.20.21 og 1420.31 
3. NP-2021-14 vedlegg 3 - presisering - tiltaksmidler over post 1420.31 kan benyttes til 

kjøretrasé inn til Harbakvollen - Mdir 020221 
4. Besøksstrategi for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
5. Møteprotokoll AU-møte - 19. februar 2021 

 
Bakgrunn 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre søkte den 8. januar 2021 om tiltaksmidler over post 
1420.31. Det ble søkt om midler på til sammen kr 1 130 000,- til gjennomføring av 13 forskjellige 
tiltak, samt for utplassering av ferdselstellere (se vedlegg AU-2021-25 vedlegg 1). Søknaden ble sendt 
inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS). 
 
Miljødirektoratet har i 2021 tildelt kr 550 000,- i tiltaksmidler til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre, hvorav kr 30 000,- går direkte til lokalt SNO for disse tre tiltakene: 

• Tiltak 8 (vedlegg 1) – Tilrettelegging ved rasteplasser i Skjækra landskapsvernområde – kr 
10 000,- 

• Tiltak 9 (vedlegg 1) – Tilrettelegging ved rasteplasser i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – kr 
10 000,- 

• Tiltak 11 (vedlegg 1) – Opprydding av gammel leirplass i Berglimyra og Klumplifjellet 
naturreservat – kr 30 000,- 

 
Gjennomføring av disse tre tiltakene vil skje ved hjelp av tjenestekjøp fra SNO med fjellstyrene i 
Lierne, Snåsa fjellstyre og Steinkjer kommuneskoger. 
 
Utenom de tiltaksmidlene som gikk direkte til lokalt SNO fikk nasjonalparkstyret dermed tildelt kr 
520 000,- som styret disponerer til gjennomføring av resterende tiltak i verneområdene i 2021. Av de 
ti resterende tiltakene det var søkt om midler til, ble tre tiltak definert til å være utenfor 
postformålet med ordningen av Miljødirektoratet: 

• Tiltak 2 (vedlegg 1) – Harbakvollen – opparbeidelse av kjøretrasé 

• Tiltak 6 (vedlegg 1) – Tilrettelegging friluftsliv ved hovedinnfallsportene for Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark 

• Tiltak 7 (vedlegg 1) – Tilrettelegging friluftsliv ved hovedinnfallsportene for Lierne 
nasjonalpark 

 
Etter henvendelse fra fungerende nasjonalparkforvalter har Miljødirektoratet uttalt i e-post datert 2. 
februar d.å. at dersom nasjonalparkstyret innenfor bevilgende midler ønsker å prioritere midler til 
opparbeidelse av kjøretrasé inn til Harbakvollen vil ikke direktoratet motsette seg det. 
 
Nasjonalparkstyret har tidligere gjennomført tiltak for å forsterke kjøretraseen til Skæhkere Sijte for 
barmarkskjøring inn til sommerboplassen ved Hattjønnin med bruk av tiltaksmidler over post 
1420.31. Samtidig har SNO bidratt med SNO-ressurs til dette tiltaket. Opparbeidelse av kjøretraseen 
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inn til Harbakvollen skjer etter påtrykk fra Miljødirektoratet i forbindelse med tidligere 
klagebehandlinger. Hvis nasjonalparkstyret ikke bruker tiltaksmidler til dette tiltaket vil arbeidet med 
kjøretraseen stoppe opp, men behovet for barmarkskjøring vil fortsatt være der. Opparbeidelse av 
kjøretraseen er en del av et pågående prosjekt som startet med byggingen av brua over Skjækra i 
2020. Miljødirektoratet har tidligere bevilget midler til tiltaket, senest en tilleggsbevilgning høsten 
2020 for å ferdigstille bru over Skjækra. Fungerende nasjonalparkforvalter foreslår at det tildeles 
midler til tiltaket, men at tiltaket må gjennomføres over flere år enn planlagt. 
 
I forkant av møte i arbeidsutvalget den 19. februar d.å. fikk fungerende nasjonalparkforvalter en 
henvendelse fra Snåsa fjellstyre om at innspill fra Statskog/fjellstyret om tiltak ved 
hovedinnfallsporten ved Grønningen ikke var synliggjort i saksfremlegget. Forvalter har signalisert at 
oppgraderingen av hovedinnfallsporten ved Grønningen vil bli et samarbeid mellom 
nasjonalparksenteret, fjellstyrene/Statskog og nasjonalparkforvaltningen, der innspillet fra 
Statskog/fjellstyret blir en del av prosjektet. Forvalter erkjenner at dette er for dårlig synliggjort, og 
at det bør settes av mere midler til hovedinnfallsporten ved Grønningen. Med bakgrunn i disse 
opplysningene endret forvalter sin innstilling ovenfor arbeidsutvalget (se møteprotokoll fra møte i 
AU den 19. februar 2021. 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken under sitt møte den 19. februar 2021 og fattet følgende vedtak der 
de støttet forvalters endrende innstilling: 
Med bakgrunn i tildelingen fra Miljødirektoratet på kr 520 000,- over post 1420.31 tiltak i 
verneområder foreslår arbeidsutvalget ovenfor Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
følgende fordeling av tiltaksmidlene (eks. mva): 
 

Pri. Prosjekt Omsøkt 
beløp 

Tildelt 
beløp 

Økonomiansv. / Merkand 

1) Lierne nasjonalpark: Raudbergstien 
– hovedinnfallsporten inn til Lierne 
nasjonalpark 

65 000 65 000 Forvaltningsmyndigheten 

2) Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark: Oppgradering av 
hovedinnfallsporten på Lifjellet 
etter ny designmanual. 
Prosjektering gjøres av Lierne 
nasjonalparksenter i samarbeid med 
NP-forvalter. Midler til prosjektering 
i tråd med besøksstrategi dekkes av 
midler til forvaltningsplan/ 
besøksstrategi (1420.21-midler).  

150 000 140 000 Forvaltningsmyndigheten 

3) Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark: Oppgradering av 
hovedinnfallsporten ved 
Grønningen, Snåsa kommune, etter 
ny designmanual. Prosjektering 
gjøres av Lierne nasjonalparksenter 
i samarbeid med Statskog/Snåsa 
fjellstyre og NP-forvalter. Midler til 
prosjektering i tråd med 
besøksstrategi dekkes av midler til 
forvaltningsplan/ besøksstrategi 
(1420.21-midler). 

150 000 195 000 Forvaltningsmyndigheten 
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4) Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark: Etablering av 
kjøretrasé inn til Harbakvollen i 
Skjækerdalen. Oppfølging av 
klagebehandlingen av 
Miljødirektoratet 

250 000 100 000 Forvaltningsmyndigheten 

5) Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark: Flytting av 
nasjonalparkbautaen fra 
Gressåmoen til Grønningsområde. 

25 000 10 000 Forvaltningsmyndigheten 

6) Alle verneområder: 
Plakater i trå med nye 
designemanual. Informasjon og 
Holdningsskapende arbeid i trå med 
ny designmanual: 
Utarbeiding av nye plakater på 
følgende områder: 
‐ 15 stk. søppelplakater 
‐ 15 stk. symbolplakater søppel 
‐ 15 stk. hundehold 
‐ 15 stk. fremmede arter ‐ ørekyta 
canadarør 
‐ 15 stk. fjellvettregler etter ny 
designmanual 

30 000 10 000 Forvaltningsmyndigheten 

7) Lierne nasjonalpark: Oppgradering 
av hovedinnfallsporten ved Muru, 
Lierne kommune, etter ny 
designmanual. Prosjektering gjøres 
av Lierne nasjonalparksenter i 
samarbeid med NP-forvalter. Midler 
til prosjektering i tråd med 
besøksstrategi dekkes av midler til 
forvaltningsplan/ besøksstrategi 
(1420.21-midler). 

150 000 0 Forvaltningsmyndigheten 

8) Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark: 
Restaurering av Lakavasstien. Det 
har vært en økende bruk av stien fra 
innfallsporten i Berglia og opp til 
Lakavatnet. Dette har ført til stor 
slitasje og behov for å legge til rette 
slik at vi får kanalisert ferdselen slik 
at det blir mindre slitasje. 

180 000 0 Forvaltningsmyndigheten 

     

 Totalt  520 000  

 
I etterkant av møte i arbeidsutvalget er forvalter blitt kjent med at Snåsa kommune har sendt ut sak 
til uttalelse om flytting av nasjonalparkbauta og klopping/kavellegging av enkelte deler av 
eksisterende sti inn mot Heggsjøen og naustområdet ved Langvatnet. Fungerende 
nasjonalparkforvalter har ingen innvendinger mot dette, men kommunen må ha dialog med 



 

 

52 
 

reindriften og Saemien sijte, slik at tiltakene ikke er til hinder for utøvelsen av reindrift eller berører 
samiske kulturminner negativt (se sak NP-2021-13). 
 
Arbeidsutvalgets tilrådning 
Med bakgrunn i tildelingen fra Miljødirektoratet på kr 520 000,- over post 1420.31 tiltak i 
verneområder vedtar Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre følgende fordeling av 
tiltaksmidlene (eks. mva): 

Pri. Prosjekt Omsøkt 
beløp 

Tildelt 
beløp 

Økonomiansv. / Merkand 

1) Lierne nasjonalpark: Raudbergstien 
– hovedinnfallsporten inn til Lierne 
nasjonalpark 

65 000 65 000 Forvaltningsmyndigheten 

2) Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark: Oppgradering av 
hovedinnfallsporten på Lifjellet 
etter ny designmanual. 
Prosjektering gjøres av Lierne 
nasjonalparksenter i samarbeid med 
NP-forvalter. Midler til prosjektering 
i tråd med besøksstrategi dekkes av 
midler til forvaltningsplan/ 
besøksstrategi (1420.21-midler).  

150 000 140 000 Forvaltningsmyndigheten 

3) Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark: Oppgradering av 
hovedinnfallsporten ved 
Grønningen, Snåsa kommune, etter 
ny designmanual. Prosjektering 
gjøres av Lierne nasjonalparksenter 
i samarbeid med Statskog/Snåsa 
fjellstyre og NP-forvalter. Midler til 
prosjektering i tråd med 
besøksstrategi dekkes av midler til 
forvaltningsplan/ besøksstrategi 
(1420.21-midler). 

150 000 195 000 Forvaltningsmyndigheten 

4) Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark: Etablering av 
kjøretrasé inn til Harbakvollen i 
Skjækerdalen. Oppfølging av 
klagebehandlingen av 
Miljødirektoratet 

250 000 100 000 Forvaltningsmyndigheten 

5) Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark: Flytting av 
nasjonalparkbautaen fra 
Gressåmoen til Grønningsområde. 

25 000 10 000 Forvaltningsmyndigheten 

6) Alle verneområder: 
Plakater i trå med nye 
designemanual. Informasjon og 
Holdningsskapende arbeid i trå med 
ny designmanual: 
Utarbeiding av nye plakater på 
følgende områder: 

30 000 10 000 Forvaltningsmyndigheten 
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‐ 15 stk. søppelplakater 
‐ 15 stk. symbolplakater søppel 
‐ 15 stk. hundehold 
‐ 15 stk. fremmede arter ‐ ørekyta 
canadarør 
‐ 15 stk. fjellvettregler etter ny 
designmanual 

7) Lierne nasjonalpark: Oppgradering 
av hovedinnfallsporten ved Muru, 
Lierne kommune, etter ny 
designmanual. Prosjektering gjøres 
av Lierne nasjonalparksenter i 
samarbeid med NP-forvalter. Midler 
til prosjektering i tråd med 
besøksstrategi dekkes av midler til 
forvaltningsplan/ besøksstrategi 
(1420.21-midler). 

150 000 0 Forvaltningsmyndigheten 

8) Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark: 
Restaurering av Lakavasstien. Det 
har vært en økende bruk av stien fra 
innfallsporten i Berglia og opp til 
Lakavatnet. Dette har ført til stor 
slitasje og behov for å legge til rette 
slik at vi får kanalisert ferdselen slik 
at det blir mindre slitasje. 

180 000 0 Forvaltningsmyndigheten 

     

 Totalt  520 000  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 15/2021 10.03.2021 

 
 
ST 15/2021 NP-2021-15 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – disponering av 
  midler til drift, forvaltningsplan/besøksstrategi, arbeid med nettsted 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-15 vedlegg 1 - Omsøkte og tildelte midler 2021 over post 14.20.21 og 1420.31 
2. Møteprotokoll AU-møte - 19. februar 2021 

 
Bakgrunn 
Arbeidsutvalget vedtok under sitt møte den 19. februar 2021 følgende under sak AU-2021-27 
Eventuelt, punkt 1b): 

1. Fordeling av midlene til drift av nasjonalparkstyret (post 1420.21) 
Fungerende nasjonalparkforvalter utarbeider forslag til fordeling av midlene, som sendes ut til 
arbeidsutvalget. Endelig godkjenning av fordelingen vedtas av nasjonalparkstyret den 10. mars 2021. 
 
Tab. 1: Oversikt over omsøkt og tildelt beløp fra Miljødirektoratet for 2021. 

Kap/ 
post 

Prosjekt Post 
 

Omsøkt 
beløp 

Tildelt 
beløp 

1420.21 M1806 Drifts- 
utgifter 
styre og 
utvalg 

Driftsutgifter for Nasjonalparkstyret (4 
møter), Arbeidsutvalget (4 møter), 
Rådgivende utvalg (2 møter), Tiltak/ 
bestillingsdialog (2 møter), 
Nasjonalparkkonferanse (2 dager) 
Studietur (3 dager); møtegodtgjørelse, 
tapt arbeidsfortjeneste, reise / 
overnattings utgifter, møteutgifter, 
husleie, servering, kopiering, etc. 

610 000 400 000 

1420.21 M1835 

Forv.plan  
Revidering 

Revidering av de tre 
forvaltningsplanene for Blåfjella/ 
Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne 
nasjonalpark og Skjækra 
landskapsvernområde.  
 
I 2021 skal en ta tak i resultatet av 
besøks-strategiarbeidet og bruke det 
som grunnlag for forvaltningsplanene 
spesielt på dette med ferdsel og 
sårbare områder og arter. Det er et 
mål å fullføre arbeidet med 
båtforvaltnings-planer sammen med 
alle grunneieren. I tillegg bør det lages 
en ny oversikt over bygninger og 
tekniske installasjoner, samt nye 
retningslinjer for byggesaker i Skjækra 
LVO, Blåfjella/Skjækerfjella NP og 
Lierne NP.  
 

250 000 200 000 
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Det største arbeidet er å skaffe et 
grunnlag for å kunne lage 
bevaringsmål for parkene og 
landskapsvernområdet. Bl.a. ble det 
startet et arbeid med botanisk 
kartlegging i Lierne NP, men det er 
ikke fullført. I Lierne NP er de spesielle 
geologiske forholdene og 
istidslandskapet som er de viktigste 
vernegrunnlaget, det er da interessant 
å få kartlagt om dette også medfører 
en spesiell flora og fauna. Dette 
arbeidet er det ønske om å fullføre i 
forbindelse med revideringen.  
 
Det er også aktuelt å kartlegge sårbare 
naturområder og sårbare arter som 
det kan være aktuelt å lage 
bevaringsmål for, dette er også et 
grunnlag som vi manglet i 
besøksstrategiarbeidet i 2019. Det skal 
fastsettes tre bevaringsmål for hver av 
verneområdene Skjækra LVO, 
Blåfjella/Skjækerfjella NP og Lierne NP 
som skal legges inn i Nat. stat. I 
forbindelse med høring av forslaget til 
forvaltningsplaner høsten 2020 så må 
gjennomføres egne separate møter 
med de største brukergruppene 
(grunneierne, fjellstyrene, 
reinbeitedistriktene, beitelagene, 
natur- og friluftsinteressene ved jeger 
og fisk, turistforeningen og 
naturvernforbundet og 
naturoppsynet). I tillegg har det også 
kommet innspill fra noen av 
kommunene i forbindelse med deres 
rullering av areal- og samfunnsplaner. 
Målet er å bli ferdig med planene ved 
utgangen av 2020. 

1420.21 M1835 Besøksforv
altning/ 

besøksstrat
egi 

I 2021 er målet å få oppgradert 
hovedinnfallsportene i Lierne (Grong) 
og Snåsa i henhold til godkjent 
besøksstrategi og i tråd med ny 
designmanual. Videreføre arbeidet 
med en helhetlig informasjon og 
kommunikasjonsstrategi, - oppgradere 
hjemmeside og facebook, lage en plan 
/ prosjektere og oppgrader 
innfallsportene etter ny merkevare og 
designemanual, - befaring og 
sårbarhetsvurdering av stiene ut fra 

250 000 0 
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innfallsportene, - i dette ligger også å 
samarbeide med Miljødirektoratet om 
kart, plakater og brosjyrer. Brosjyrer 
for Lierne NP og Blåfjella/Skjækerfjella 
NP vil bli ferdigstilt i 2021. 

1420.21 M2015 Nettside Arbeide med å implementere ny 
nettside nasjonalparkstyre.no, jf. e-
post frå Miljødirektoratet 17. 
desember 2020. 

75 000 75 000 

      

 Totalt  
 

1 185 000 675 000 

 
Fungerende nasjonalparkforvalter sendte ut forslag til arbeidsutvalget om fordeling av midler over 
post 1420.21 (driftsmidler, midler til forvaltningsplanarbeid og oppfølging av besøksstrategien) i e-
post datert 4. mars 2021.  
 
Arbeidsutvalgets tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende fordeling av midler over post 1420.21 
for 2021:  

Kap/ 
post 

Prosjekt Post 
 

Tildelt 
beløp 

1420.21 M1806 Drifts- utgifter 
styre og utvalg 

Midlene går til drift av nasjonalparkstyret som 
omsøkt 

400 000 

1420.21 M1835 Forvaltningspl
anarb. / 

Besøksforvaltn
ing/ 

besøksstrategi 

Arbeid med revidering av de tre 
forvaltningsplanene for Blåfjella/ Skjækerfjella 
nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Skjækra 
landskapsvernområde.  

100 000 

1420.21 M1835 Forvaltningspl
anarb. / 

Besøksforvaltn
ing/ 

besøksstrategi 

Tjenestekjøpsavtale med Lierne 
Nasjonalparksenter for prosjektering – 
oppgradering av hovedinnfallsportene på 
Lifjellet i Lierne (Grong) og Snåsa i henhold til 
godkjent besøksstrategi og i tråd med ny 
designmanual. Videreføre arbeidet med en 
helhetlig informasjon og kommunikasjons-
strategi, - oppgradere hjemmeside og 
facebook, lage en plan / prosjektere og 
oppgrader innfallsportene etter ny merkevare 
og designemanual, - befaring og sårbarhets-
vurdering av stiene ut fra innfallsportene, - i 
dette ligger også å samarbeide med 
Miljødirektoratet om kart, plakater og 
brosjyrer. Brosjyrer for Lierne NP og Blåfjella 
/Skjækerfjella NP vil bli ferdigstilt i 2021. 

100 000 

1420.21 M2015 Nettside Tjenestekjøpsavtale med Lierne 
Nasjonalparksenter for å arbeide med å 
implementere ny nettside 
nasjonalparkstyre.no, jf. e-post frå 
Miljødirektoratet 17. desember 2020. 

75 000 

   Totalt 675 000 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 16/2021 10.03.2021 

 
 
ST 16/2021 NP-2021-16 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – sanering av telefonlinja mellom 

fjellgårdene i Snåsa 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-16 vedlegg 1 - E-post fra Nord-Trøndelag turistforening 181220 - status sanering av 
telefonlinje mellom fjellgårdene i Snåsa 

2. NP-2021-16 vedlegg 2 - E-post fra Nord-Trøndelag turistforening 130121 - status sanering av 
telefonlinje mellom fjellgårdene i Snåsa 

3. NP-2021-16 vedlegg 3 - E-post fra forvalter til Telenor 260121 - ber om tilbakemelding 
sanering av telefonlinje mellom fjellgårdene i Snåsa 

 
Bakgrunn 
Allerede i 2015 tok Nord-Trøndelag turistforening (NTT) kontakt med Telenor Kabelnett med innspill 
om å fjerne stolpene og linjene på det gamle kabelnettet mellom fjellgårdene Holden, Gjefsjøen og 
Gaundalen i Snåsa. De fikk tilbakemelding om at de ikke kunne finne igjen kabelnettet i sitt 
stolpekart, men ved hjelp av gårds og bruksnummer på fjellgårdene skulle dette bli satt opp på en 
saneringsliste, men at det måtte påregnes noe venting. NTT tror det er mest hensiktsmessig at det 
kommer en formell og kanskje samlet henvendelse fra styret i nasjonalparken, reindriftsnæringen, 
fjellgårdene, kommunen og grunneier.  
 
Fungerende nasjonalparkforvalter sendte en e-post til Telenor v/Henry Hansen den 26. januar 2021 
der det ble bedt om å få en tilbakemelding fra Telenor på hva som er status for Telenor sitt arbeid 
med å få sanert telefonlinjen mellom fjellgårdene Gaundalen, Holden og Gjefsjøen i Snåsa kommune. 
Denne e-posten er fortsatt i besvart av Telenor. 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken under sitt møte fredag den 19. februar 2021 og fattet følgende 
vedtak i sak AU-2021-26: 

• Arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre retter en formell 
henvendelse til Telenor der det bes om å få en snarlig tilbakemelding på hva som er status 
for Telenor sitt arbeid med å få sanert telefonlinjen mellom fjellgårdene Gaundalen, Holden 
og Gjefsjøen i Snåsa kommune. 

 
Forvalters tilrådning 

• Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar saken til orientering og ber 
arbeidsutvalget om å følge opp saken videre opp mot Telenor. 

o Arbeidsutvalget holder nasjonalparkstyret oppdatert om fremdriften. 

• Den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene Gaundalen, Holden og Gjefsjøen i Snåsa 
kommune bør snarest bli sanert. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 17/2021 10.03.2021 

 
 
ST 17/2021 NP-2021-17 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avvik i byggesak etter tilsyn på 

Snåsa fjellstyre sin utleiehytte Ryplia 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-17 vedlegg 1 - E-post fra Snåsa fjellstyre 170221 - søknad om utvidelse av 
fjellstyrehytte og oppføring av terrasse ved Ryplia 

2. NP-2021-17 vedlegg 2 - E-post fra Statens naturoppsyn 090221 - oversendelse av rapport 
etter tilsyn i byggesak - Snåsa fjellstyre Ryplia 

3. NP-2021-17 vedlegg 3 - Rapport fra Statens naturoppsyn 190121 - tilsyn i byggesak - Snåsa 
fjellstyre Ryplia 

4. NP-2021-17 vedlegg 4 - E-post fra Statens naturoppsyn 090221 - skisse over oppmålt 
fjellstyrehytte Ryplia 

5. NP-2021-17 vedlegg 5 - E-post fra forvalter til Snåsa fjellstyre 170221 - ber om kommentarer 
til SNOs rapport 

6. NP-2021-17 vedlegg 6 - søknad om oppføring av ny hytte ved Ryplia - Snåsa fjellstyre 140916 
7. NP-2021-17 vedlegg 7 - byggetegninger fra søknad om oppføring av ny hytte ved Ryplia - 

Snåsa fjellstyre 230916 
8. NP-2021-17 vedlegg 8 - tillatelse til oppføring av ny hytte ved Ryplia NP-2016-27 - Snåsa 

fjellstyre 211116 
 
Bakgrunn  
Denne saken må sees i sammenheng med tidligere saker knyttet til oppfølging av avvik i byggesaker 
både i Skjækra landskapsvernområde og i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Avviket i byggesakene 
er i de fleste sakene forklart med at utlekting og bordkledning ikke er tatt med ved beregning av 
arealet på bygningen, noe som er tilfellet i denne saken også. Statens naturoppsyn (SNO 
gjennomførte tilsyn 19. januar 2021 og avdekket avvik mellom dispensasjon som ble gitt i 2016 (se 
vedlegg NP-2021-17 vedlegg 8), samt at det ikke var gitt tillatelse til oppføring av platting. Oppmålt 
areal av fjellstyrehytta var på 39,5 m2, mot 37,0 m2 som det ble gitt tillatelse til. 
 
I e-post datert 17. februar 2021 ba forvalter om en kommentar fra Snåsa fjellstyre på avvik mellom 
dispensasjon og faktisk bygningsmasse. Fjellstyret ble i e-posten bedt om å kommentere om avviket 
skyldes at oppførte mål i byggetegningene som er lagt ved søknaden er målt på utvendig svill.  
 
I sin tilbakemelding datert 17. februar 2021 forklarer Snåsa fjellstyre avviket med at hytta ble bygget 
etter mål på utvendig svill/bindingsverk og ikke utvendig yttervegg med kledning. Fjellstyret viser til 
søknad fra 2016, og påpeker at terrassen/plattingen var en del av søknaden den gang. Av en eller 
annen grunn var ikke terrassen/plattingen en del av tillatelsen som ble gitt av nasjonalparkstyret 
høsten 2016 i sak NP-2016-27. 
 
Søknaden 
Med bakgrunn i SNOs tilsynsrapport og korrespondanse mellom forvalter og fjellstyret søker Snåsa 
fjellstyre i e-post datert 17. februar 2021 om en utvidelse av fjellstyrets hytte ved Ryplia med 2,5 m2, 
fra 37,0 m2 til 39,5 m2 (se fig. 1 og 2), samt oppføring av terrasse/platting på 20,7 m2 (se fig. 1 og 2). 
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Fig. 1: Byggetegninger datert 23. september 2016 hentet fra søknaden fra Snåsa fjellstyre. 
 

 
Fig. 2: Skisse over oppmålt areal av fjellstyrehytte Ryplia. 
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Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. 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. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag  
I utgangspunktet er det forbudt med utvidelse og/eller ombygging av eksisterende bygninger 
innenfor Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. I de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i 
verneforskriftens § 3, punkt 1.3d kan forvaltningsmyndigheten etter søknad gi tillatelse til ombygging 
og mindre utvidelse av bygninger, herunder oppføring av platting i tilknytning til bygning/hytte.  
 
Begrunnelse 
Utvidelsen av hytta og oppføringen av plattingen har allerede skjedd, og tilsvarende saker er 
behandlet av både arbeidsutvalget og nasjonalparkstyret tidligere i forbindelse med oppfølging av 
saker med påvist avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse. Når nasjonalparkstyret skal 
vurdere søknaden fra Snåsa fjellstyre må styret ta stilling til om den opprinnelige søknaden fra 
fjellstyret hadde blitt godkjent vis det hadde blitt søkt om oppføring av hytte på 39,5 m2 istede for 
37,0 m2 i den opprinnelige søknaden fra september 2016. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter er av den oppfatning at den omsøkte utvidelsen av hytta og 
oppføringen av plattingen ikke vil være merkbart negativt mot formålet med vernet, eller legge 
grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Om hytta er på 39,5 m2 eller 37,0 
m2 har liten eller ingen negativ effekt på verneverdiene og har ingen merkbar negativ effekt på 
verneformålet.  
 
Med bakgrunn i arbeidsutvalgets og nasjonalparkstyrets behandling av tidligere tilsvarende saker om 
avvik mellom dispensasjoner og faktisk bygningsmasse, tilsynsrapport fra Statens naturoppsyn etter 
tilsyn den 19. januar 2021, korrespondanse mellom søker og forvalter og søkers søknad anser 
fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Utvidelse av hytta og oppføring av platting vil ikke medføre noen økt belastning for området i form av 
økt ferdsel, så nml. § 10 om samlet belastning tillegges liten vekt i denne saken. Da tiltakene allerede 
er gjennomført ansees nml. §§ 11 og 12 som lite relevant i denne saken. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende 
vedtak: 

• Snåsa fjellstyre gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til å utvide sin 
hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa kommune med 2,5 m2, fra 37,0 m2 til 
39,5 m2.  

o Arealet er beregnet etter bebygd areal (BYA) etter Norsk standard 3940, målt på 
utvendig yttervegg med kledning. 
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• Snåsa fjellstyre gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til oppføring av 
platting på 20,7 m2 i tilknytning til sin hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa 
kommune.  

o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 
platting). 

• Tiltakene skal godkjennes/vurderes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av skriftlig godkjennelse/vurdering sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 18/2021 10.03.2021 

 
 
ST 18/2021 NP-2021-18 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – opprydding etter midlertidig 

reingjerde – rapport fra Statens naturoppsyn  

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-18 vedlegg 1 - oversendelsesbrev - oppsynsrapport fra Statens naturoppsyn om 
midlertidig gjerde Gomolia - Mdir 090221 

2. NP-2021-18 vedlegg 2 - oppsynsrapport fra Statens naturoppsyn om midlertidig gjerde 
Gomolia - SNO 090221 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret har mottatt rapport fra Statens naturoppsyn (SNO) datert 9. februar 2021 
angående rester av et midlertidig gjerde i Gomolia, der Skæhkere sijte (Skjækerfjell reinbeitedistrikt) 
en av siidaandelene hadde satt opp et midlertidig gjerde for kalving. Under tilsyn den 27. januar 2021 
ble det avdekket rester av avfallsbål i myra, gjenlagt plastikk, gjerdestolper og nettingruller. Dette 
gjerdet, som ligger igjen, var opprinnelig tenkt til kalvingsgjerde i Skjækerlia, men ble flyttet til 
Gomolia, etter avtale med grunneiere og reindriftsutøvere (se NP-2021-18 vedlegg 2). 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter har orientert Skæhkere sijte v/Hans Erik Sandvik muntlig om 
rapporten og fått bekreftet at siidaandelen som benyttet kalvingsgjerde nå har flyttet reinflokken 
sørover til Gasken Laante sijte (Feren reinbeitedistrikt). 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tilskriver Skæhkere sijte og ber om en redegjørelse som skal inneholde 
plan for opprydding, herunder tidspunkt for når oppryddingen skal være ferdigstilt. 

• Frist for å sende redegjørelsen til nasjonalparkstyret settes til 1. april 2021.  

• Endelig ordlyd i brevet som sendes Skæhkere sijte avklares mellom forvalter og styreleder. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 19/2021 10.03.2021 

 
 
ST 19/2021 NP-2021-19 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – supplerende vern – 

forslag om utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av naturreservat 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-19 vedlegg 1 – faglig vurdering av mulige nye nasjonalparkområder - Mdir 130121 
2. NP-2021-19 vedlegg 2 - kart og info - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 

 
 
Bakgrunn 
Fylkesmennene (nå Statsforvalter) fikk høsten 2018 i oppdrag fra Miljødirektoratet om å kartlegge, 
innenfor visse naturfaglige kriterier kandidatområder for supplerende vern. Det sentrale målet med 
oppdraget om supplerende vern var å foreslå områder som inneholder natur som Norge har vernet 
for lite av til å oppnå målet om et representativt vern. Manglene er både knyttet til typer natur og 
geografisk fordeling. Fylkesmannen i Trøndelag sendte inn sitt innspill til Miljødirektoratet på 
etterjulsvinteren i 2019. Her kan dere lese mer om daværende Fylkesmannen sitt innspill: 
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Nyheter-miljo-og-klima/2019/02/har-
identifisert-verneverdig-natur/ 
 
Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å gi en nærmere 
faglig vurdering av mulige nye områder som inngår i kategorien nasjonalpark (se NP-2021-19 vedlegg 
1). Miljødirektoratet inviterte berørte kommuner, nasjonalpark- og verneområdeforvaltere og 
Statsforvalteren til ett digitalt onsdag 24. februar der direktoratets oppdrag ble gjennomgått.  
 
I forbindelse med prosessen som daværende Fylkesmannen i Trøndelag kjørte høsten 2018 og 
begynnelsen av 2019 kom det innspill fra Lierne kommune om å utvide nasjonalparken på Lifjellet 
med 8820 m2. Forslaget innebærer at nasjonalparken utvidet nordover helt frem til grensen for 
Sanddøldalen naturreservat, slik at Fv. 74 blir liggende inne i nasjonalparken (se fig. 1). 
 

 
Fig. 1: Kart som viser forslag til utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella oppå Lifjellet (Blå heltrukken linje mellom 
nasjonalparken og Sanddøldalen naturreservat). Lilla skravert område på nordsiden av Sanddøldalen 
naturreservat er foreslått vern gjennom frivillig skogvern, og har ingenting med supplerende vern å gjøre. 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Nyheter-miljo-og-klima/2019/02/har-identifisert-verneverdig-natur/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Nyheter-miljo-og-klima/2019/02/har-identifisert-verneverdig-natur/
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Fylkesmannen foreslo også at naturreservatene Arvasslia, Storfloa og Gaundalsmyra i henholdsvis 
Lierne, Grong og Snåsa kommuner ble innlemmet i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Det er ennå 
ikke avklart om det vil bli kjørt verneprosess for å utvide nasjonalparken og innlemme 
naturreservatene. Dette vil bli avgjort av KLD etter at Miljødirektoratet har sendt sin vurdering til KLD 
innen den 1. april 2021. 
 
Nasjonalparkstyret står fritt om styret skal uttale seg om saken på nåværende tidspunkt, og saken 
legges frem som en orienteringssak. Hvis styret ønsker å uttale seg ber fungerende 
nasjonalparkforvalter om at styret ber forvalter og styreleder utarbeide en uttalelse med bakgrunn i 
diskusjonen under møte. 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar saken til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 20/2021 10.03.2021 

 
 
ST 20/2021 NP-2021-20 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde  

– utlevering av utstyr etter opprydding av ulovlig camp 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-20 vedlegg 1 - ber om redegjørelse - ulovlig oppsatt camp i nasjonalparken og 
landskapsvernområdet – 091120 

2. NP-2021-20 vedlegg 2 - redegjørelse - ulovlig oppsatt camp i nasjonalparken og 
landskapsvernområdet - eier av ulovlig camp 041220 

3. NP-2021-20 vedlegg 3 - tilbakemelding på redegjørelse - ulovlig oppsatt camp i 
nasjonalparken og landskapsvernområdet - eier av ulovlig camp 040121 

 
Bakgrunn 
I brev datert 14. januar 2020 oversendt Statens naturoppsyn (SNO) rapport om ulovlig oppbygd camp 
i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. SNO ble gjort oppmerksomme på at det hadde blitt satt opp en 
camp i nasjonalparken sommeren 2019. Campen består av trelemmer som raskt kan monteres opp til 
et lavvo-lignende bygg. Campen er satt opp i nasjonalparken ved utløpet av Litj-Brenta på østsiden av 
Skjækervatnet i Snåsa kommune.  
 
Campen må ansees som en midlertidig innretning, og oppføring av midlertidige innretninger strider 
mot verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, § 3, punkt 1.1 Vern mot inngrep i 
landskapet. Saken ble første gang behandlet av Arbeidsutvalget i sak AU-2020-10 under møte den 9. 
november 2020. Det ble da vedtatt å sende brev til eier av ulovlig camp der det ble varslet om mulig 
vedtak om retting etter naturmangfoldlovens § 69 retting og avbøtende tiltak. Eier av ulovlig camp 
fikk frist til den 1. desember 2020 med å kommentere varselet (se NP-2021-20 vedlegg 1). I brev 
datert 4. desember d.å. opplyser eier av ulovlig camp om at lavvoen som han hadde stående på flere 
steder langs østsiden av Skjækervatnet sommeren 2019 ble brent opp våren 2020, og eksisterer ikke 
lengre. 
 
Arbeidsutvalget fattet vedtak i sak AU-2020-28 under sitt møte den 18. desember 2020 der AU ber 
Statens naturoppsyn (SNO) om å gjennomføre tilsyn for å få bekreftet at den ulovlig oppsatte 
campen er fjernet. Dette ble fulgt opp når det ble spilt inn behov for SNO-ressurs for 2021, der det 
ble spesifisert at nasjonalparkstyret ønsker at SNO rydder opp ulovlig camp hvis den fortsatt 
eksisterer, og tar den med ut av Blåfjella-Skjækerfjella/Skjækra landskapsvernområde. Larsen hadde 
ikke fjernet campen slik han ga tilbakemelding om i brev datert 4. desember 2020, og SNO har nå 
fjernet campen og tatt den i sin forvaring på sitt lager i Steinkjer.  
 
Eier av ulovlig camp er nå dømt for forholdet i Inntrøndelag Tingrett. Eier av ulovlig camp har tatt 
kontakt med både SNO og fungerende nasjonalparkforvalter for å få utlevert utstyret og campen som 
ble SNO fraktet ut av verneområdene. Temaet ble tatt opp i møte mellom SNO, Miljødirektoratet og 
fungerende nasjonalparkforvalter tirsdag den 2. mars d.å., og konklusjonen er at eier av ulovlig camp 
bør få hente ut utstyret som ble beslaglagt av SNO etter oppdrag fra nasjonalparkstyret. 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret har ingen innvendinger mot at eier av ulovlig camp kan hente utstyret 
som ble beslaglagt av SNO etter oppdrag fra nasjonalparkstyret. 

• Eier kan ta kontakt med SNO og/eller fungerende nasjonalparkforvalter for å avtale 
tidspunkt for utlevering av utstyret. 
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• Møteplan for 2021 
 

Forslag til møteplan for nasjonalparkstyret 2021 

• Fredag 4. juni 

• Tirsdag 7. september – onsdag 8. september – felles studietur med Lierne 
Nasjonalparksenter – rundtur til hovedinnfallsportene 

o Innlagt styremøte en gang i løpet av studieturen 

• Fredag 26. november 

 


