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Møteinnkalling 
 
 
 
Utvalg:  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Snåsa Hotell  
Dato:  23. mars 2022 kl. 09:00 – 14:00  
   
Oppmøte for omvisning på Saemien Sijte kl. 09:00 
 
 
 

Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
ST 03/2022 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte  2022/1407 

26. november 2021 og e-postmøte 17. – 24. februar 2022 
 

ST 04/2022 Referatsaker        2022/1407 
 
ST 05/2022 Rapport - administrative vedtak 23.11.2021 – 15.03.2022  2022/1407 
 
ST 06/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan Skjækra sambeitelag 2022/571 
 
ST 07/2022 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 - 2020/13819 

Godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 –  
Marit og Gunnar Børøsund 

 
ST 08/2022 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-05 - 2020/14779 

Godkjenning av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 - 
Jan Erik Wettre 

 
ST 09/2022 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-06 - 2020/14766 

Godkjenning av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum 
 
ST 10/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av   2022/410 

Uthus/naust ved Grunntjønnvollen – Johan Rune Schei 
 

ST 11/2022 Skjækra landskapsvernområde – søknad om fasadeendring – hytte  2022/2157 
Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones 
 

ST 12/2022 Skjækra landskapsvernområde – ny søknad om riving og oppføring av 2021/11299  
nytt uthus – Setertjønna 5 – Jan Ketil Grande 

 
ST 13/2022 Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plassering solcelle-  2020/13587 

panel og vindmølle – hytte Skjækervatnet 34 – Erling Fuglesang 
 

ST 14/2022 Guslia naturreservat – videre oppfølging - krav om retting etter  2021/10941 
naturmangfoldlovens § 69 - ulovlig motorisert ferdsel med ATV 
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ST 15/2022 Skjækra landskapsvernområde – ny frist for endring av hundegård –  2020/13819 
effektuering av vedtak i sak NP-2021-07 etter klageavgjørelse – hytte  
Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 

 
ST 16/2022 Eventuelt        2022/1407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 03/2022 23.03.2022 

 
ST 03/2022 NP-2022-03 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 26. november 

2021 og e-postmøte 17. – 24. februar 2022 
 
 
Dokumenter i saken 

1. NP-2022-03 vedlegg 1 - Møteprotokoll NP-styremøte 26. november 2021 
2. NP-2022-03 vedlegg 2 - Møteprotokoll NP-styremøte e-post-møte 17. - 24. februar 2022 

 
Bakgrunn 
Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret fredag den 26. november 2021 og e-postmøte 17. – 24. 
februar 2022 ble utsendt på e-post datert henholdsvis 1. desember 2021 og 24. februar 2022. 
 
 
Forvalters tilrådning 

▪ Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26. november 2021 og protokoll fra e-postmøte 17. – 
24. februar 2022.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 04/2022 23.03.2022 

 
 
ST 04/2022 NP-2022-04 Referatsaker 
 
Referatsaker i perioden 23. november 2021 – 15. mars 2022 
 
Ref.nr.  Beskrivelse        Arkivnr. 
64/2021 Lierne nasjonalpark - feltrapport tilsyn med Riksgrensen   2020/14649 

- Lantmäteriet 231121 
▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021 

 
65/2021 Skjækra landskapsvernområde - høringsuttalelse ny Nåvasshytta –  2021/11377 

Skæhkere sijte 261121 
▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021 

 
66/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - rapport turorientering i   2021/3269 

nasjonalparken 2021 med kartvedlegg 301121 
▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021 

 
67/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Betraktninger bruk av   2021/9168 

helikopter - Nord-Trøndelag reinbeiteområde 171121 
▪ Utsendt på e-post 3. desember 2021 

 
68/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – rapport til  2020/12928 

Miljødirektoratet over bruken av tiltaksmidler i 2021 
▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021 

 
69/2021 Melding om rammetillatelse etter PBL-loven Nåvasshytta – Snåsa 2021/11377 
  kommune 151221 

▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021 
 
70/2021 Melding om vedtak - tillatelse til sikringsbu etter PBL-loven   2021/11392 

Nåvasshytta - Snåsa kommune 171221 
▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021 

 
71/2021 Vedtak i klagesak - vedtaket opprettholdes Skjækervatnet 23 -  2020/13819 

Marit og Gunnar Børøsund - Mdir 161221 
▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021 

 
72/2021 Varsel om mulig omgjøring av vedtak 2021/11377, 2021/11392 og  2021/8964 

- Mdir 161221 
▪ Utsendt på e-post 21. desember 2021 

 
01/2022 Sametinget - forslag til styrerepresentanter og vara for nasjonalpark-  2022/1778 

og verneområdestyrene – Sametinget 180122 
▪ Utsendt på e-post 1. februar 2022 

 
02/2022 Oppnevning av representanter fra Sametinget til nasjonalpark-   2022/1344 

og verneområdestyrene – Miljødirektoratet 270122 
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▪ Utsendt på e-post 1. februar 2022 
 
03/2022 Tilbakemelding på anmodning om at det settes av midler til ekstra  2020/14760 

Forvalterressurs – Klima- og miljødepartementet 020222 
▪ Utsendt på e-post 4. februar 2022 

 
04/2022 Vedtak i klagesak om avslag på søknad om oppføring av samlekve ved 2021/3972 
  Skjækerdalssetra - Skjækra LVO - Mdir 030222 

▪ Utsendt på e-post 4. februar 2022 
 
05/2022 Vedtak i klagesak om utvidelse av uthus ved hytte Skjækervatnet 11 2021/12 
  - Skjækra LVO - Mdir 040222 

▪ Utsendt på e-post 7. februar 2022 
 
06/2022 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven - utvidelse av uthus ved hytte  2021/12 

Skjækervatnet 11 - Skjækra LVO – Steinkjer kommune 100222 
▪ Utsendt på e-post 2. mars 2022 

 
07/2022 Møteprotokoll AU-møte – Teams-møte 7. februar 2022   2022/1407 

▪ Utsendt på e-post 9. februar 2022 
 
08/2022 Orientering om utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark  2022/1778 

▪ Utsendt på e-post 11. februar 2022 
 
09/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av anneks-  2021/2833 

sikkerhetsbu i Lierne kommune – Landbruksdirektoratet 010322 
▪ Utsendt på e-post 2. mars 2022 

 
10/2022 Kommunikasjon om stolper mellom fjellgårdene Gaundal og Holden  2020/14627 

i Snåsa kommune - Telenor 280122 
▪ Utsendt på e-post 2. mars 2022 

 
 
 
Forvalters tilrådning 

▪ Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 05/2022 23.03.2022 

 
 
ST 05/2022 NP-2022-05 Rapport - administrative vedtak 23. november 2021 – 15. mars 2022 
 
 
Administrative vedtak i perioden 23. november 2021 – 15. mars 2022 
 
ADM/nr Beskrivelse        Arkivnr. 
76/2021 ADM-2021-76 - Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – bruk av  2021/12306 

snøscootere for transport gjennom naturreservatet til Lakavasshytta –  
Fjellstyrene i Lierne 241121 
 

77/2021 ADM-2021-77 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/12444 
snøscooter inn til egen hytte/seter Grunntjønnvollen –  
Per Rønning 251121 

 
78/2020 ADM-2021-78 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/12464 

snøscooter inn til egen hytte Medalsvatnet – Sigve Søråsen 301121 
 

79/2021 ADM-2021-79 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/12643 
snøscooter inn til egen hytte Medalsvatnet – Arne Formo 301121 

 
80/2021 ADM-2021-80 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/12644 

snøscooter inn til egen hytte Gjefsjøen – Knut Hjalmar Rande 011221 
 

81/2021 ADM-2021-81 - Lierne nasjonalpark – leiekjøring og egenkjøring  2021/12450 
inn til Langlihytta – Fjellstyrene i Lierne 011221 

 
82/2021 ADM-2021-82 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – montering av  2021/12457 

viltkamera og motorferdsel – Børje Cato Moen 021221 
 

83/2022 ADM-2021-83 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/12703 
snøscooter til egen hytte - Leif Audun Strand 071221 

 
84/2021 ADM-2021-84 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – motorferdsel på  2021/12883 

snødekt mark inn til utleiehyttene Lakavassbu, Bjarnetjern og  
Storbekkdalen – AS Værdalsbruket 071221 

 
85/2021 ADM-2021-85 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til  2021/12955 

ervervskjøring – Knut Sjøli 101221 
 
86/2021 ADM-2021-86 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til  2021/12955 

ervervskjøring – Arvid Hammer 101221 
 
87/2021 ADM-2021-87 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til  2021/12955 

ervervskjøring – Harald Hiller 101221 
 
88/2021 ADM-2021-88 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til  2021/12955 

ervervskjøring – Jan Egil Skjelstad 101221 
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89/2021 ADM-2021-89 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til  2021/12955 
ervervskjøring – Svein Håkon Skjelstad 101221 
 

90/2021 ADM-2021-90 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til  2021/12955 
ervervskjøring – Sigbjørn Elstad 101221 

 
91/2021 ADM-2021-91 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til  2021/12955 

ervervskjøring – Jonas Kjesbu 101221 
 
92/2021 ADM-2021-92 - Lierne nasjonalpark – tillatelse til bruk av snøscooter  2021/12938 

til egen hytte – Leifhytta – Knut Georg Sandvik 141221 
 
93/2021 ADM-2021-93 - Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – endring  2021/12306 

av vilkår i ADM-2021-76 – Fjellstyrene i Lierne 161221 
 
94/2021 ADM-2021-94 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – endring av  2020/14627 

vilkår i ADM-2021-70 – sanering av telefonlinje –  
BN Entreprenør 171221 

 
01/2022 ADM-2022-01 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/13418 

snøscooter til langtidsleid hytte – Alf Gunnar Karlgård 040122 
 
02/2022 ADM-2022-02 - Arvasslia naturreservat – bruk av egen snøscooter  2022/7 

til leid hytte – særskilte årsaker – Per Steinar Flasnes 030122 
 
03/2022 ADM-2022-03 - Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter til egen 2022/17  

hytte – Jan Inge Olsen 050122 
 
04/2022 ADM-2022-04 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2022/166 

snøscooter til egen hytte – Lasse Marius Bergli 070122 
 
05/2022 ADM-2022-05 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2022/285 

snøscooter til egen hytte – Per Ivar Berg 110122 
 
06/2022 ADM-2022-06 - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2022/328 

snøscooter inn til egen hytte – Johan Rune Ward Schei 120122 
 
07/2022 ADM-2022-07 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av  2022/540  

snøscooter inn til egen hytte – Harald Setsaas 140122 
 
08/2022 ADM-2022-08 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2022/571 

snøscooter for utkjøring av saltstein – Skjækra sambeitelag 180122 
 
09/2022 ADM-2022-09 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2022/526 

snøscooter inn til egen hytte – Bjørg Ekker 190122 
 
10/2022 ADM-2022-10- Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Arvasslia   2022/934 

naturreservat – bruk av helikopter for kontroll av grense –  
Kartverket 310122 

 
11/2022 ADM-2022-11 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2022/1784 

snøscooter for oppkjøring av skiløyper – Vera Hytteservice 180222 
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12/2022 ADM-2022-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2022/2046 

snøscooter inn til egen hytte – Svend Oppegård 180222 
 
13/2022 ADM-2022-13 - Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport 2022/2369  

av båt – Robert Gåsbakk 070322 
 
14/2022 ADM-2022-14 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2022/2750 

snøscootere undere skadefellingsforsøk på gaupe – Låarte sijte 090322 
 
15/2022 ADM-2022-15 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - motorisert ferdsel 2020/7108 

forsterkning av kjøretrasé inn til Harbakvollen – Harbakvollen  
seterlag 100322 

 
16/2022 ADM-2022-16 - Arvasslia naturreservat og Blåfjella/Skjækerfjella  2022/2699 

nasjonalpark – avslag på søknad om bruk av snøscootere inn til  
Langvatnet – Møyfrid og Gunnar Aar - 110322 

 
17/2022 ADM-2022-17 – Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - bruk av 2022/2783  

snøscooter - formidlingsoppgaver - Lierne nasjonalparksenter IKS 
 
Forvalters tilrådning 

▪ Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 06/2022 23.03.2022 

 
 
ST 06/2022 NP-2022-06 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan Skjækra sambeitelag  
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-06 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av driftsplan - tillatelse for motorferdsel - 
Skjækra sambeitelag 130122 

2. NP-2022-06 vedlegg 2 - driftsplan for Skjækra sambeitelag aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark 2022 - 2025 

 
Bakgrunn 
Det vises til søknad datert 13. januar 2022 om fireårig tillatelse til motorisert ferdsel i tilknytning til 
Skjækra sambeitelag sin aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Skjækra sambeitelag har 
utarbeidet en driftsplan som beskriver beitelagets aktiviteter gjennom året, og danner det faglige 
grunnlaget for søknaden. Driftsplanen omhandler aktivitetene og driften av Skjækra sambeitelag, 
herunder behovet for motorisert ferdsel.  
 
Gjeterhytta ved Storbrenta fungere som hovedbase for gjeting, tilsyn og sanking. Beitelaget har pr. 
dags dato 8 medlemmer som slipper ca. 1150 sau/lam. Beitelaget har ikke tidligere hatt driftsplan 
opp mot behov for dispensasjoner fra verneforskriften for nasjonalparken, men det er gitt årlige 
dispensasjoner helt siden nasjonalparken har blitt opprettet. Det er derfor etablert en 
forvaltningspraksis rundt beitelagets aktiviteter og behov, noe som nå blir konkretisert ned i en 
driftsplan. Skjækra sambeitelag søker, og har tidligere normalt fått dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark for følgende forhold: 

• Bruk av snøscooter 
o Inntil 12 turer for: 

▪ Kjøring inn til Storbrenta etter godkjent kjøretrasé fra Litjfjordhalla og/eller 

Roktdalen, jf. fig. 1a og b 

▪ Utkjøring av saltstein til Gomolia, Grønnhaugen, Litlbrenta og 

Hattjønnbekken (ikke Even Finnstad’s plass, jf. fig. 2 

o I forbindelse med hogst av ved: 
▪ En dag i forbindelse med vedhogst ved Gomolia – kjøring mellom 

vedhogstfelt og Storbrenta. 

o Av sikkerhetsmessige årsaker kan det benyttes to snøscootere som kjører samlet på 
hver tur 

• Det tillates hogst av inntil 4,0 m3 ved Gomolia i Skjækra landskapsvernområde 

o Hogsten skal skje i tråd med føringer i verneforskriftens § 3, punkt 2.5.  

• Bruk av helikopter 
o I forbindelse med sauesanking – en tur 
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Fig. 1a: Kjøretraseen fra Roktdalen og inn til Storbrenta for Skjækra sambeitelag 

 

 
Fig. 1b: Kjøretraseen fra Litjfjordhalla og inn til Storbrenta for Skjækra sambeitelag 



 

 

11 
 

 
 

 
Fig. 2: Kjøretraseene inn til faste saltsteinsplasser for Skjækra sambeitelag. Saltsteinsplassen ved 
Hattjønnbekken (Even Finnstad) ligger ca. 500 meter fra den gamle sørsamiske offerplassen. 

 
Med bakgrunn i supplerende opplysninger gitt av beitelaget i e-post datert 16. november 2020 
(Dokument nr. 3 i saken) anser fungerende nasjonalparkforvalter det som mest hensiktsmessig at 
beitelaget gis tre dager der de kan benytte helikopter i forbindelse med hovedsankingen, samt en tur 
senhøstes for beitedyrleiting. Driftsplanen er ikke sendt på høring til berørte parter som f.eks. 
reindriften. Imidlertid baserer forvalters tilrådning seg på etablert forvaltningspraksis, og forvalter 
anser det derfor ikke som nødvendig å sende driftsplanen ut på høringsrunde. 
 
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 forvaltnings-
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myndigheten 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. Faste saltsteinsplasser 
ansees som landbruksanlegg, slik at uttransportering av saltstein til faste saltsteinsplasser kommer 
inn under dette punktet. Det samme gjelder transport av ved, materialer og utstyr til beitelagets 
hytte ved Storbrenta.  
 
Hogst i den delen av Gomolia som ligger i Skjækra landskapsvernområde, skal skje som plukkhogst i 

tråd med retningslinjer i verneforskriftens for Skjækra landskapsvernområde § 3, punkt 2.5: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-12-17-1692?q=skj%C3%A6kra 

Begrunnelse 
Styret mener at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til den beskrevne aktiviteten i driftsplanen 
hjemlet i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark § 3 pkt. 6.3b: Bruk av beltekjøretøy 
på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift av utleiehytter og 
landbruksanlegg. 
 
Styret mener også at dette følger opp oppfordringen i forvaltningsplanen om å utvikle en 
driftsplanmessig forvaltning i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Driftsplan basert forvaltning er en 
måte å tilrettelegge næringsaktivitet i nasjonalparkene på, der man får sett virksomheter samlet 
under ett istede for behandling av enkelt søknader til enkelte formål. Her har man fått den 
næringsdrivende til å se på sin virksomhet med det formålet å samordne behovet for dispensasjon 
slik at man holder det på et minimum, men samtidig gir rammebetingelser slik at næringsaktiviteten 
kan utøves slik det er lagt vekt på fra myndighetenes side og beskrevet i forvaltningsplanen. Styret 
har vurdert dette hensynet opp imot verneformålet og påvirkningen på verneverdiene i det aktuelle 
området og kommet fram til at omfanget her er innenfor det som er forsvarlig.    
 
Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark åpner opp for flerårige tillatelser der det 
foreligger årlige behov for motorisert ferdsel i forbindelse med næringsvirksomhet i de tilfellene det 
foreligger en godkjent driftsplan og aktiviteten foregår i en brukssone. Kjøretraseene ligger i all 
hovedsak innenfor brukssone B2 Storbrenta, og forvaltningsplanen åpner derfor opp for flerårige 
tillatelser. Den omsøkte kjøringen følger de faste kjøretraseene inn til de forskjellige 
saltsteinplassene, og erfaringsmessig vil ikke den omsøkte kjøringen ha nevneverdig effekt på 
verneverdiene. Med bakgrunn i tidligere års erfaringer og kjennskap til kjøretøys egenskaper, 
forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og søkers driftsplan 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.  
 
Den motoriserte ferdselen det er søkt om i dette tilfellet vil ikke medføre noen stor belastning på 
området. Vilkårene om at faste kjøretraseer skal benyttes, vil medføre liten eller ingen belastning 
utenfor disse traseene. Uansett må tas særskilt hensyn til andre menneskers ferdsel, dyreliv, reindrift 
og vegetasjon, og kjøring må gjøres så hensynsfullt som mulig. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten 
vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at kjøringen vil 
føre til nevneverdige skader i terrenget. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal 
kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder bruk av snøscooter for transport av 
saltsteiner, materialer og utstyr, vurderes dette til å være en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i nml. 
Bruk av snøscooter medfører derfor liten fare for varige kjøreskader i vegetasjonen og terrenget. 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-12-17-1692?q=skj%C3%A6kra
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Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og 
verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon 
av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Driftsplanen 2022 for Skjækra sambeitelag godkjennes som grunnlag for flerårige 
dispensasjoner for beitelagets aktiviteter i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark og Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde. 

• Det gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, 
§ 3 pkt. 6.3 b) for følgende formål:  

o Inntil 12 (tolv) turer med snøscooter for: 
▪ Kjøring inn til Storbrenta etter godkjent kjøretrasé fra Litjfjordhalla og/eller 

Roktdalen, jf. fig. 1a og b 

▪ Utkjøring av saltstein til Gomolia, Grønnhaugen, Litlbrenta og 

Hattjønnbekken (ikke Even Finnstad’s plass, jf. fig. 2 

o En dag i forbindelse med hogst av ved: 
▪ Vedhogst ved Gomolia – kjøring mellom vedhogstfelt og Storbrenta. 

o Bruk av helikopter 
▪ 1 (en) tur inn til gjeterhytta ved Storbrenta i forbindelse med 

hovedsankingen 5. – 15. september  

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

• Det gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde § 3, 
punkt 2.6, jf. § 3, punkt 2.5 for: 

o Det tillates hogst av inntil 4,0 m3 ved Gomolia i Skjækra landskapsvernområde 
o Hogsten skal skje i tråd med føringer i verneforskriftens § 3, punkt 2.5.  

• Dispensasjonen gjelder for periode 2022/23 – 2025/26 (30. april 2026). 

• Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon. 

• Skæhkere Sijte skal kontaktes og informeres om når og hvor flygingen skal skje før turen med 
helikopter starter. Kontaktinformasjon Skæhkere sijte: 

• Mathis Ivan Hætta 917 42 443 

• Hanne-Lena Wilks 415 18 016 

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen som befinner seg innenfor 
nasjonalparken.  

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

• Det skal føres kjørebok og flygerrapport for hvert år. 

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

• Kjøreboka og flygerrapporten for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret 
v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni (kjørebok) og 1. 
november (flygerrapport), før det sendes ut kjørebok for det neste året. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 07/2022 23.03.2022 

 
 
ST 07/2022 NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 -

Godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar 
Børøsund 

 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-07 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 
23 - Marit og Gunnar Børøsund 

2. NP-2022-07 vedlegg 2 - vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - 
Skjækervatnet 23 

3. NP-2022-07 vedlegg 3 - klage på vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og 
fasadeendring - Skjækervatnet 23 

4. NP-2022-07 vedlegg 4 - NP-2021-04 - klage på vedtak AU-2020-21 tas til følge - Skjækervatnet 
23 

5. NP-2022-07 vedlegg 5 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 - Statsforvalteren i 
Trøndelag 

6. NP-2022-07 vedlegg 6 - NP-2021-25 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-04 til 
Miljødirektoratet - Skjækervatnet 23 

7. NP-2022-07 vedlegg 7 - saksfremlegg NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - 
Skjækervatnet 23 

8. NP-2022-07 vedlegg 8 - møteprotokoll NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - 
Skjækervatnet 23 

9. NP-2022-07 vedlegg 9 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - 
Skjækervatnet 23 

10. NP-2022-07 vedlegg 10 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket 
oppheves - Skjækervatnet 23 

11. NP-2022-07 vedlegg 11 - kommentarer på klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket 
oppheves - Skjækervatnet 23 

 
Bakgrunn 
Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-
2020-21 under møte den 18. desember 2020: 
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.  
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• 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. 

 

 
Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 
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Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i 
Snåsa kommune. 

 
Gunnar og Marit Børøsund klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som 
arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen var 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 påpekte 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.  
 
Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Marit og Gunnar Børøsund i sak NP-2021-04 under sitt møte 
den 10. mars 2021. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrådte at klagen ikke ble tatt til følge, og at 
klagen ble sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Under behandlingen av saken den 10. mars 
d.å. endret nasjonalparkstyret forvalters tilrådning, og vedtok å ta klagen til følge. Nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak under sak NP-2021-04: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. 
januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i 
sak AU-2020-21 til: 
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• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a innvilges 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. 

 
Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-
sak nr. 04/2021 (sak 2020/13819) der det ble gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra 
landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte 
Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune. I vedtaket tas klagen fra Marit 
og Gunnar Børøsund på vedtak AU-2020-21 til følge, og deres søknad om oppføring av platting med 
ildsted på 21,0 m2 ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune, 
innvilges. Nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne får godkjent plattinger på til sammen 
70,64 m2 ved denne hytta.  
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert den 10. mars 2021 som sak 
NP-2021-25 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021. 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

• Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
på vedtak i sak NP-2021-04 til følge. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets 
vedtak i sak NP-2021-04 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny 
behandling. Årsaken til dette er at nasjonalparkstyret har behandlet søknaden etter verneforskriftens 
§ 3, punkt 1.3 bokstav a) som gir dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger. Dersom det skal gis tillatelse til frittstående platting med ildsted må dette vurderes etter 
den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ. 
 
Miljødirektoratet har ikke i sin klageavgjørelse gått inn på de delene av vedtaket som omhandler 
godkjenning av plattinger og ildsted i tilknytning til hytta. Som direktoratet sier i brev datert 16. 
desember 2021 er spørsmålet i denne saken om Gunnar og Marit Børøsund skal få godkjent 
allerede oppført frittstående platting på 21,0 m2 rundt ildsted som illustrert i fig. 1 (se vedlegg 9). 
Kulepunkt 1, 2, 3, 5, 6 og 7 i vedtak fattet av Arbeidsutvalget i sak AU-2020-21 er fortsatt gjeldende. 
Nasjonalparkstyret skal derfor kun vurdere om allerede oppført frittstående platting på 21,0 m2 
rundt ildsted som illustrert i fig. 1 skal godkjennes eller ikke. 
 
Børøsund ble orientert om Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 3. januar 2022, og at 
saken ville bli behandlet på nytt av nasjonalparkstyret i neste møte som er planlagt til den 23. mars 
2022. Gunnar og Marit Børøsund har i brev datert 4. januar 2022 kommentert klageavgjørelsen der 
de påpeker at samlet areal av plattingene ved hytta er 61,3 m2 og ikke 70,64 m2 som det har fremgått 
av søknaden og tidligere saksfremlegg. Plattingene er kontrollmålt av eiendomsmegler Anders 
Borgsø. Børøsund opplyser videre at den steinlagte bålplassen på 3,7 m2 kun er noen steiner som er 
lagt under en flyttbar bålpanne for brannsikkerheten, og ikke en bygd bålplass på bakken. 
 
Se ellers NP-2022-07 vedlegg 1 – 11 for mer utdypende informasjon. 
 
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. 
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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.  
 
Plattinger har av styret tidligere blitt definert som «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger». Nasjonalparkstyret har derfor tidligere behandlet søknader om godkjenning/oppføring 
av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a ombygging og 
utvidelse av eksisterende bygninger. I forbindelse med Miljødirektoratets klageavgjørelse er det nå 
blitt stadfestet at verneforskriften ikke hjemler oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende 
bygninger i landskapsvernområdet, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48.  
 
Begrunnelse 
En søknad om godkjenning/oppføring av platting vil bli vurdert strenger nå når den skal vurderes opp 
mot Nml. § 48, enn tidligere når den ble vurdert opp mot verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. For at 
søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke 
påvirke verneverdiene nevneverdig. Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan 
gi tillatelse til tiltak dersom «det ikke strider mot vernevedtakets formål» og «ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig». Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. 
Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i 
vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller 
spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.  
 
Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at; Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet 
forbudt, og unntak i verneforskriftene fra dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak 
i forbindelse med ulike nytteformål. Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet 
vurderer det ikke "nødvendige". Vi har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og 
komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvise plattinger av 
hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i 
verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med 
verneformålet. Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at 
forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for 
bygninger og andre faste innretninger. 
 
Det søkes om oppføring av frittstående platting på 21,0 m2 som omkranser et ildsted. For å unngå 
nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt 
bør det føres en streng praksis med hensyn til byggetiltak i Skjækra landskapsvernområde. Små eller 
enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil ofte ha stor betydning 
for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En 
eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av den frittstående plattingen med ildstedet vil 
medfører at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke 
fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet.  
 
Rammen for irreversible inngrep, som bygging av plattinger i Skjækra landskapsvernområde er 
verneforskriftens § 3, punkt 1 Landskapet. Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal 
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vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep 
verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter 
søknad kan gi tillatelse til og oppføring/godkjenning av platting kan ikke hjemles i noen av disse 
punktene i verneforskriften. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av 
platting vil dermed bidra til å utvide rammen for den delen av verneforskriften som omhandler 
inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48. Oppføring av plattinger vil 
bidra til å endre landskapets egenart, og dermed være i strid med verneformålet.  
 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er som tidligere nevnt 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 forbindelse med møter 
mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt 
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF 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.  
 
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. 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. Det ligger ingen føringer om oppføring 
av plattinger i forvaltningsplanen, så nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den 
omsøkte plattingen er innenfor det nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til eller ikke. 
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 61,3 m2 (70,64 m2). Når 
det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. 
Fungerende nasjonalparkforvalter tilrår ovenfor nasjonalparkstyret at søknaden om godkjenning/ 
oppføring av en frittstående platting med ildsted på 21 m2 avslås. Søker har allerede fått godkjent 
plattinger og opparbeidet ildsted på til sammen litt over 50 m2, som vil dekke søkers behov for 
uteareal på hytta. 
 
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 
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størrelsen. Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at det ikke vil være naturlig at forvaltnings-
planen har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse til gjennom en spesifisert 
dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften ikke har regler som åpner for å 
gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide retningslinjer og arealbegrensninger for slike 
tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen. 
 
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 det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48, og søknaden om godkjenning av frittstående platting på 21 m2 med 
ildsted avslås. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner, sakens dokumenter, klage 
fra Statsforvalteren og klageavgjørelsen fra Miljødirektoratet 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.  
 
Det finnes mange hytter i Skjækra landskapsvernområde, og en innvilgelse av søknaden om 
godkjenning/oppføring av plattingen vil skape presedens i tilsvarende saker, ikke bare i 
landskapsvernområdet, men også i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Den 
samlede belastningen med små eller enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig 
negativ påvirkning vil på sikt ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for 
landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av den 
frittstående plattingen med ildstedet vil medfører at det samlede nedbygde arealet i 
landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet. 
Hensynet til nml. § 10 om samlet belastning tillegges betydelig og avgjørende vekt når det tilrås at 
søknaden avslås. Med bakgrunn i at tilrådningen er at søknaden avslås, ansees ikke nml. §§ 11 og 12 
som relevant i denne saken. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ 
Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

• Søknaden fra Marit og Gunnar Børøsund om godkjenning av frittstående platting på 21,0 m2 
med ildsted i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune avslås. 

o Oppført frittstående platting på 21,0 m2 med ildsted 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. mars 2023. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 08/2022 23.03.2022 

 
 
ST 08/2022 NP-2022-08 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-05 -

Godkjenning av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-08 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - 
Jan Erik Wettre 

2. NP-2022-08 vedlegg 2 - NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - 
Jan Erik Wettre 

3. NP-2022-08 vedlegg 3 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - 
Skjellivatnet 10 - Statsforvalteren i Trøndelag 

4. NP-2022-08 vedlegg 4 - kommentarer på klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting 
og hundehus - Skjellivatnet 10 

5. NP-2022-08 vedlegg 5 - NP-2021-26 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-05 
godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 

6. NP-2022-08 vedlegg 6 - saksfremlegg NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning 
av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 

7. NP-2022-08 vedlegg 7 - møteprotokoll NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning 
av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 

8. NP-2022-08 vedlegg 8 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket oppheves - 
Skjellivatnet 10 

9. NP-2022-08 vedlegg 9 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket 
oppheves - Skjellivatnet 10 

 
Bakgrunn 
Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-
2021-05 under møte den 10. mars 2021: 
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 innvilges 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 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  
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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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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Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-
sak nr. 05/2021 (sak 2020/14779) der det ble gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra 
landskapsvernområde for godkjenning/oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 i tilknytning til 
hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune. En del av vedtaket 
inkluderte en platting på 15,2 m2 med hundegård og hundehus. 
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 datert den 10. mars 2021 som sak 
NP-2021-26 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021. 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-05, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

• Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
på vedtak i sak NP-2021-05 til følge. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets 
vedtak i sak NP-2021-05 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny 
behandling. Årsaken til dette er at nasjonalparkstyret har behandlet søknaden etter verneforskriftens 
§ 3, punkt 1.3 bokstav a) som gir dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger. Dersom det skal gis tillatelse til plattinger må dette vurderes etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ. Dette gjelder 
også plattinger med hundegård og hundehus. 
 
Wettre ble orientert om Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 3. januar 2022, og at saken 
ville bli behandlet på nytt av nasjonalparkstyret i neste møte som er planlagt til den 23. mars 2022.  
 
Se ellers NP-2022-08 vedlegg 1 – 9 for mer utdypende informasjon. 
 
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.  
 
Plattinger har av styret tidligere blitt definert som «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger». Nasjonalparkstyret har derfor tidligere behandlet søknader om godkjenning/oppføring 
av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a ombygging og 
utvidelse av eksisterende bygninger. I forbindelse med Miljødirektoratets klageavgjørelse er det nå 
blitt stadfestet at verneforskriften ikke hjemler oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende 
bygninger i landskapsvernområdet, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48.  
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Begrunnelse 
En søknad om godkjenning/oppføring av platting vil bli vurdert strenger nå når den skal vurderes opp 
mot Nml. § 48, enn tidligere når den ble vurdert opp mot verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. For at 
søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke 
påvirke verneverdiene nevneverdig. Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan 
gi tillatelse til tiltak dersom «det ikke strider mot vernevedtakets formål» og «ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig». Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. 
Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i 
vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller 
spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.  
 
Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at; Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet 
forbudt, og unntak i verneforskriftene fra dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak 
i forbindelse med ulike nytteformål. Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet 
vurderer det ikke "nødvendige". Vi har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og 
komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvise plattinger av 
hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i 
verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med 
verneformålet. Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at 
forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for 
bygninger og andre faste innretninger. 
 
Det søkes om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 ved hytte Skjellivatnet 10, herunder en 
frittstående platting på 15,2 m2 med hundegård og hundehus oppå. Arealet av plattingene ved hytte 
og uthus er på 74,1 m2. For å unngå nedbygging, og for å unngå tiltak som vil være negative for 
verneverdiene både på kort og på lang sikt bør det føres en streng praksis med hensyn til byggetiltak 
i Skjækra landskapsvernområde. Små eller enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig 
negativ påvirkning vil ofte ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for 
landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av 
plattingene vil medfører at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som 
vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet.  
 
Rammen for irreversible inngrep, som bygging av plattinger i Skjækra landskapsvernområde er 
verneforskriftens § 3, punkt 1 Landskapet. Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal 
vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep 
verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter 
søknad kan gi tillatelse til og oppføring/godkjenning av platting kan ikke hjemles i noen av disse 
punktene i verneforskriften. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av 
platting vil dermed bidra til å utvide rammen for den delen av verneforskriften som omhandler 
inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48. Oppføring av plattinger vil 
bidra til å endre landskapets egenart, og dermed være i strid med verneformålet.  
 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er som tidligere nevnt 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 forbindelse med møter 
mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt 
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF 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 
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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 fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger 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. Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så 
nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte plattingen er innenfor det 
nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til eller ikke. 
 
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. Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at det ikke vil være naturlig at forvaltnings-
planen har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse til gjennom en spesifisert 
dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften ikke har regler som åpner for å 
gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide retningslinjer og arealbegrensninger for slike 
tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen. 
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 89,3 m2. Når det nå 
søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. 
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 ville fungerende 
nasjonalparkforvalter i utgangspunktet tilrå at det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48, og søknaden om godkjenning av plattingene på til sammen 89,3 m2 i 
utgangspunktet burde blitt avslått. Vi ser imidlertid at det er rimelig at manglende veiledning fra 
kommune og grunneier, og at hytteeier har bygd plattingene i god tro, tas med som et av 
momentene i skjønnsvurderingen av om tillatelse skal gis. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrår 
derfor ovenfor nasjonalparkstyret at søknaden delvis innvilges, men at arealet med plattinger 
reduseres. Fungerende nasjonalparkforvalter opprettholder derfor sin opprinnelige tilrådning til 
nasjonalparkstyret fra møte den 10. mars 2021, men endrer tidsfristene. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner, sakens dokumenter, klage 
fra Statsforvalteren og klageavgjørelsen fra Miljødirektoratet anser fungerende nasjonalparkforvalter 
at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til 



 

 

26 
 

anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i 
vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Det finnes mange hytter i Skjækra landskapsvernområde, og en innvilgelse av søknaden om 
godkjenning/oppføring av plattingen vil skape presedens i tilsvarende saker, ikke bare i 
landskapsvernområdet, men også i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Den 
samlede belastningen med små eller enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig 
negativ påvirkning vil på sikt ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for 
landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av det 
totale arealet med plattinger vil medfører at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet 
vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet. Hensynet til nml. § 10 
om samlet belastning tillegges betydelig og avgjørende vekt når det tilrås at arealet med plattinger 
reduseres betydelig og at den delen av søknaden som omfatter platting med hundegård og hundehus 
avslås. Med bakgrunn i at plattingene allerede er bygd og tilrådningen er at plattingene skal 
reduseres i omfang, og at deler av søknaden avslås, ansees ikke nml. §§ 11 og 12 som relevant i 
denne saken. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 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 naturmangfoldlovens § 48 avslås søknaden fra Jan Erik Wettre om oppføring 
av plattinger på til sammen 89,3 m2 avslås. Plattingene er 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 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 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. september 2022.  

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. mars 2023 
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 09/2021 26.11.2021 

 
 
ST 09/2022 NP-2022-09 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-06 – 

Godkjenning av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-09 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220 
2. NP-2022-09 vedlegg 2 - tegninger av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune 

Fossum 211220 
3. NP-2022-09 vedlegg 3 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 

211220 
4. NP-2022-09 vedlegg 4 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 

211220 
5. NP-2022-09 vedlegg 5 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Rune Fossum 

270121 
6. NP-2022-09 vedlegg 6 - NP-2021-06 godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 - Rune Fossum 

103021 
7. NP-2022-09 vedlegg 7 - klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av plattinger - 

Setertjønna 7 - Statsforvalteren i Trøndelag 260321 
8. NP-2022-09 vedlegg 8 - kommentarer til klage på vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning av 

plattinger - Setertjønna 7 - Rune Fossum 060521 
9. NP-2022-09 vedlegg 9 - NP-2021-27 - oversendelse av klage på vedtak i sak NP-2021-06 

godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 
10. NP-2022-09 vedlegg 10 - saksfremlegg NP-2021-27 - klage på vedtak i sak NP-2021-06 

godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 
11. NP-2022-09 vedlegg 11 - møteprotokoll NP-2021-27 - klage på vedtak i sak NP-2021-06 

godkjenning av plattinger - Setertjønna 7 
12. NP-2022-09 vedlegg 12 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-06 - vedtaket oppheves - 

Setertjønna 7 - Miljødirektoratet 16121 
13. NP-2022-09 vedlegg 13 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-06 - vedtaket 

oppheves - Setertjønna 7 

 
 
Bakgrunn 
Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-
2021-06 under møte den 10. mars 2021: 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-06: 
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 innvilges 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. 

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

• 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. 

 
 

 
Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte Setertjønna 7 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer 
kommune. 
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Fig. 2: Bilde av deler plattingene ved hytte Setertjønna 7 med 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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Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-
sak nr. 06/2021 (sak 2020/14766) der det ble gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra 
landskapsvernområde for godkjenning/oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m2 i tilknytning til 
hytte Setertjønna 7 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.   
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-06 datert den 10. mars 2021 som sak 
NP-2021-27 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021. 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-06, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

• Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
på vedtak i sak NP-2021-06 til følge. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets 
vedtak i sak NP-2021-06 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny 
behandling. Årsaken til dette er at nasjonalparkstyret har behandlet søknaden etter verneforskriftens 
§ 3, punkt 1.3 bokstav a) som gir dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger. Dersom det skal gis tillatelse til plattinger må dette vurderes etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ.  
 
Fossum ble orientert om Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 3. januar 2022, og om at 
saken ville bli behandlet på nytt av nasjonalparkstyret i neste møte som er planlagt til den 23. mars 
2022.  
 
Se ellers NP-2022-09 vedlegg 1 – 13 for mer utdypende informasjon. 
 
 
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.  
 
Plattinger har av styret tidligere blitt definert som «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger». Nasjonalparkstyret har derfor behandlet tidligere søknader om godkjenning/oppføring 
av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a ombygging og 
utvidelse av eksisterende bygninger. I forbindelse med Miljødirektoratets klageavgjørelse er det nå 
blitt stadfestet at verneforskriften ikke hjemler oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende 
bygninger i landskapsvernområdet, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48.  
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Begrunnelse 
En søknad om godkjenning/oppføring av platting vil bli vurdert strenger nå når den skal vurderes opp 
mot Nml. § 48, enn tidligere når den ble vurdert opp mot verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. Nml. § 48 
åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til tiltak dersom «det ikke strider mot 
vernevedtakets formål» og «ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig». Begge vilkårene må være 
oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å 
utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil 
for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på 
vernetidspunktet.  
 
Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at; Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet 
forbudt, og unntak i verneforskriftene fra dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak 
i forbindelse med ulike nytteformål. Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet 
vurderer det ikke "nødvendige". Vi har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og 
komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvise plattinger av 
hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i 
verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med 
verneformålet. Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at 
forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for 
bygninger og andre faste innretninger. 
 
Det søkes om oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m2 ved hytte Setertjønna 7. For å unngå 
nedbygging, og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang 
sikt bør det føres en streng praksis med hensyn til byggetiltak i Skjækra landskapsvernområde. Små 
eller enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil ofte ha stor 
betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og 
naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av plattingene vil medfører 
at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av 
bygninger og inngrep i verneområdet.  
 
Rammen for irreversible inngrep, som bygging av plattinger i Skjækra landskapsvernområde er 
verneforskriftens § 3, punkt 1 Landskapet. Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal 
vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep 
verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter 
søknad kan gi tillatelse til og oppføring/godkjenning av platting kan ikke hjemles i noen av disse 
punktene i verneforskriften. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av 
plattingene vil dermed bidra til å utvide rammen for den delen av verneforskriften som omhandler 
inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48. Oppføring av plattinger vil 
bidra til å endre landskapets egenart, og dermed være i strid med verneformålet.  
 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er som tidligere nevnt 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 forbindelse med møter 
mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt 
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF 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.  
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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 fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger 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. Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så 
nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte plattingen er innenfor det 
nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til eller ikke. 
 
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. Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at det ikke vil være naturlig at forvaltnings-
planen har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse til gjennom en spesifisert 
dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften ikke har regler som åpner for å 
gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide retningslinjer og arealbegrensninger for slike 
tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen. 
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 91,5 m2. Når det nå 
søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. 
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 ville fungerende 
nasjonalparkforvalter i utgangspunktet tilrå at det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48, og søknaden om godkjenning av plattingene på til sammen 91,5 m2 i 
utgangspunktet burde blitt avslått. Vi ser imidlertid at det er rimelig at manglende veiledning fra 
kommune og grunneier, og at hytteeier har bygd plattingene i god tro, tas med som et av 
momentene i skjønnsvurderingen av om tillatelse skal gis eller ikke. Fungerende 
nasjonalparkforvalter tilrår derfor ovenfor nasjonalparkstyret at søknaden delvis innvilges, men at 
arealet med plattinger reduseres. Fungerende nasjonalparkforvalter opprettholder derfor sin 
opprinnelige tilrådning til nasjonalparkstyret fra møte den 10. mars 2021, men endrer tidsfristene. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner, sakens dokumenter, klage 
fra Statsforvalteren og klageavgjørelsen fra Miljødirektoratet 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.  
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Det finnes mange hytter i Skjækra landskapsvernområde, og en innvilgelse av søknaden om 
godkjenning/oppføring av plattingen vil skape presedens i tilsvarende saker, ikke bare i 
landskapsvernområdet, men også i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Den 
samlede belastningen med små eller enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig 
negativ påvirkning vil på sikt ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for 
landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av det 
totale arealet med plattinger vil medfører at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet 
vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet. Hensynet til nml. § 10 
om samlet belastning tillegges betydelig og avgjørende vekt når det tilrås at arealet med plattinger 
reduseres betydelig. Med bakgrunn i at plattingene allerede er bygd og tilrådningen er at plattingene 
skal reduseres betydelig i omfang, ansees ikke nml. §§ 11 og 12 som relevant i denne saken. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 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 naturmangfoldlovens § 48 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 naturmangfoldlovens § 48 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. september 2022.  

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. mars 2023. 
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 10/2022 23.03.2022 

 
 
ST 10/2022 NP-2022-10 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av 

uthus/naust ved Grunntjønnvollen – Johan Rune Schei 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-10 vedlegg 1 - søknad om oppføring av uthus-naust ved Grunntjønnvollen i Verdal - 
Johan Rune Ward Schei - 040122  

2. NP-2022-10 vedlegg 2 - tegninger - søknad om oppføring av uthus-naust ved 
Grunntjønnvollen i Verdal - Johan Rune Ward Schei – 040122 

3. NP-2022-10 vedlegg 3 - ber om tilleggsopplysninger - søknad om oppføring av uthus-naust 
ved Grunntjønnvollen i Verdal – 110122 

4. NP-2022-10 vedlegg 4 - tilleggsopplysninger - søknad om oppføring av uthus-naust ved 
Grunntjønnvollen i Verdal – 090222 

5. NP-2022-10 vedlegg 5 - planskisse - søknad om oppføring av uthus-naust ved 
Grunntjønnvollen i Verdal - Johan Rune Ward Schei - 090222 

 
Bakgrunn 
Johan Rune Schei søker den 4. januar 20022 om tillatelse til å sette opp et uthus/naust ved hytta på 
Grunntjønnvollen i Verdal kommune. Det er ikke noe uthus knyttet til denne hytta fra før. 
Uthuset/naustet er planlagt oppsatt nede ved Grunntjønna, se fig. 3 og 4. Uthuset/naustet er tenkt 
oppført som et vanlig reisverksbygg med stående bordkledning. Uthuset/naustet er på 20 m2. I e-post 
datert 9. februar 2022 opplyses det om at arealet av eksisterende hytte er 36 m2, og at 
uthuset/naustet skal kun disponeres av søker, og ikke av begge eierne av Grunntjønnvollen (se 
vedlegg 4). 
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Fig. 1: Tegninger/fasadetegninger av uthus/naust søkt oppsatt ved Grunntjønna i Verdal 
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Fig. 2: Tegninger/fasadetegninger (nord) av uthus/naust søkt oppsatt ved Grunntjønna i Verdal 
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Fig. 3: Flyfoto av eksisterende hytte/seterhus på Grunntjønnvollen ved Grunntjønna i Verdal 
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Fig. 4: Planskisse som viser planlagt plassering av uthus/naust i forhold til eksisterende hytte/seterhus på 
Grunntjønnvollen ved Grunntjønna i Verdal 
 
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 
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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  
Etter vernebestemmelsene, § 3 pkt. 1.1 skal området vernes mot inngrep av enhver art, herunder 
oppføring av bygninger. I vernebestemmelsene § 3 pkt. 1.3, bokstav e) står det at forvaltnings-
myndigheten etter søknad kan gi tillatelse til oppføring av sanketrøer for bufenæring, enkle 
hytter/buer i forbindelse med nødvendig oppsyn og gjeting, og enkle naust ved viktige fiskevatn. I 
forvaltningsplanen er det gitt følgende retningslinjer for oppføring av naust: Det vil kun være aktuelt 
å sette opp naust der fiske og båtbruk har hatt lange tradisjoner og der dette inngår som et tilbud for 
allmennheten i forbindelse med utøvelse av et enkelt og tradisjonelt friluftsliv. Oppføring av uthus i 
forbindelse med fritidshytte er ikke nevnt i verneforskriften. Søknad om oppføring av uthus/naust må 
derfor behandles etter naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak, jf. verneforskriftens 
§ 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser. 
 
Dispensasjoner etter verneforskriftens § 4 skal etter at naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009 
behandles etter § 48 i naturmangfoldloven, som sier; Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra 
et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig. 
 
Begrunnelse 
Verneforskriften hjemler ikke oppføring av nye bygninger i nasjonalparken, slik at søknaden må 
vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48. For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke 
tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Det søkes om 
oppføring av uthus/naust, noe som vil være en helt ny bygning i nasjonalparken. Dette medfører at 
den samlede bygningsmassen i form av antall bygninger og nedbygd areal vil øke, noe som vil øke 
fotavtrykket av bygninger i verneområdet.   
 
Det står et vertikaldelt seterhus/hytte på Grunntjønnvollen i dag, og en eventuell tillatelse vil 
medføre en økning av antall bygninger på vollen og i nasjonalparken. Dispensasjonsbestemmelsen i § 
48 skal ikke benyttes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Rammen for 
irreversible inngrep, som bygging av nye bygninger i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er 
verneforskriftens § 3, punkt 1 Landskapet. Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal 
vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep 
verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter 
søknad kan gi tillatelse til. Når det gjelder oppføring av nye bygninger er det kun unntaksvis åpnet 
opp for at det kan gis tillatelse etter søknad til bl.a. enkle gjeterhytter og enkle naust. En eventuell 
innvilgelse av søknaden om oppføring av nytt uthus/naust vil bidra til å utvide rammen for den delen 
av verneforskriften som omhandler inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens 
§ 48. 
 
Det kan sies at oppføringen av uthuset/naustet isolert sett ikke vil kunne medføre nevneverdig 
negativ effekt for verneformålet og verneverdiene. Imidlertid er det mange fritidshytter i 
nasjonalparken, og en eventuell innvilgelse av søknaden vil skape presedens ovenfor andre private 
fritidshytter. Dette vil derfor på sikt kunne medføre en økt samlet belastning, og påvirke 
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verneverdiene negativt. Selv om Grunntjønnvollen er bebygd, vil en økning i antall bygninger på 
vollen, og i nasjonalparken, også redusere områdets preg av urørthet, og dermed stride mot 
verneformålet.  
 
Det følger som tidligere nevnt av verneforskriften at det er forbud mot oppføring av nye bygninger i 
nasjonalparken. Det er åpnet for at det kan oppføres naust der dette inngår som et tilbud for 
allmennheten, og retningslinjer for dette er nedfelt i forvaltningsplanen. Det er ikke tilfellet i denne 
saken. I forhold til naturmangfoldlovens § 48 vil tiltaket være i strid mot vernevedtakets formål. 
Isolert sett vil ikke oppføring av et enkelt uthus/naust påvirke verneverdiene nevneverdig, men en 
slik sak vil skape presedens og hvis en får flere tilsvarende saker vil dette totalt sett påvirke 
verneverdiene. Blant annet vil det være vanskelig for nasjonalparkstyret å si nei til en tilsvarende 
søknad fra den andre eieren av Grunntjønnvollen hvis denne søknaden innvilges. Med bakgrunn i at 
tiltaket, etter nasjonalparkforvalters vurdering, vil være i strid med verneformålet og kan på sikt 
påvirke verneverdiene negativt kan ikke søknaden godkjennes etter naturmangfoldlovens § 48.  
 
Etter § 7 i naturmangfoldloven skal saker vurderes etter naturmangfoldlovens § 8-12.  
Oppføring av uthus ved fritidsbygninger er ikke nevnt spesielt i verneforskriften og da vil det være 
verneforskriftens § 3, pkt. 1.1 som gjelder. Det er egne retningslinjer for oppføring av naust i 
forvaltningsplanen og det er kun åpnet for oppføring av naust der dette inngår som et tilbud til 
allmennheten. Landskapet er en del av verneformålet og verneverdiene. Søker har redegjort for 
tiltaket i søknaden. Hvordan oppføring av et uthus/naust vil påvirke omgivelsene, natur- og 
naturmiljø er kjent. Med bakgrunn i søkers søknad, verneforskriften, forvaltningsplan for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Miljødirektoratets veileder for forvaltning av verneforskrifter 
er kunnskapsgrunnlaget, etter nasjonalparkforvalterens vurdering, tilstrekkelig for at det kan fattes 
en beslutning, jf. nml § 8. § 9 føre-var-prinsippet kommer kun til anvendelse i saker hvor en ikke har 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.  
 
I forhold til en samlet økologisk belastning vil ikke et enkelt uthus/naust ha nevneverdig betydning 
for natur eller naturmiljø, men faren for presedens er stor, og hvis en får flere tilsvarende saker vil 
dette totalt sett medføre at den samlede økologisk belastning øker. Hensynet til presedens og den 
samlede belastning tillegges avgjørende vekt når nasjonalparkforvalter tilrår at søknaden avslås. 
Ettersom nasjonalparkforvalter innstiller på et avslag på søknaden ansees ikke Nml. § 11 – 
(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og Nml. § 12 (miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder) som relevant i saken.  
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for 
Blåfjella/Skjækerfjella-Låarte/Skæhkere nasjonalpark, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. 
desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

• Søknaden fra Johan Rune Ward Schei om oppføring av uthus/naust på 20,0 m2 ved 
Grunntjønnvollen i Verdal avslås. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 11/2022 23.03.2022 

 
 
ST 11/2022 NP-2022-11 Skjækra landskapsvernområde – søknad om fasadeendring – hytte 

Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones 
 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-11 vedlegg 1 - søknad om fasadeendring - hytte Sottjønna 14 - Rolf Petter Rones 
190222  

2. NP-2022-11 vedlegg 2 - ber om supplerende opplysninger - søknad om fasadeendring - hytte 
Sottjønna 14 - 210222  

3. NP-2022-11 vedlegg 3 - supplerende opplysninger - søknad om fasadeendring - hytte 
Sottjønna 14 – 060322 

4. NP-2022-11 vedlegg 4 - supplerende opplysninger bilde 1 - søknad om fasadeendring - hytte 
Sottjønna 14 – 060322 

5. NP-2022-11 vedlegg 5 - supplerende opplysninger bilde 2 - søknad om fasadeendring - hytte 
Sottjønna 14 - 060322 

 
Søknad 
Rolf Petter Rones søker om tillatelse til å bytte vinduer på hytta Sottjønna 14, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i 
Steinkjer kommune. Hytta ble bygget i 1983/84 og det er behov for å bytte vinduer. Det søkes om å 
bytte vinduer i samme størrelse som tidligere med unntak av to vinduer på soverommene. De gamle 
opprinnelige vinduene er bare noen «glugger» på 80x40 cm, jf. bildene nedenfor (fig. 1 og 2). Disse 
skal byttes til vinduer med størrelse 60x90 cm. Dette for å ivareta sikkerheten, slik at vinduene kan 
være en reel fluktvei ved eventuell brann.  
 

 
Fig. 1: Bilde 1 Vindu til soverom 
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Fig. 2: Bilde 2 Vindu soverom til høyre i bildet. 

 
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. Etter § 3, punkt 1.2 a er ikke 
bestemmelsene i punkt 1.1 til hinder for vedlikehold av bygninger i samsvar med tradisjonell 
byggeskikk.  
 
I forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde er vedlikehold beskrevet på følgende måte: 
Med vedlikehold menes med jevne mellomrom behov for å foreta utskiftinger på grunn av slitasje, 
vær og vind og andre påførte skader. Vedlikehold skal ikke føre til i byggets størrelse eller fasade. At 
vedlikeholdet skal være i tradisjonell byggeskikk vil si at materialvalg, vinduer, piper, fargesetting etc. 
følger det som er tradisjon i området. Utskifting av soveromsvinduene vil i dette tilfellet føre til en 
fasadeendring og saken må behandles etter § 3, punkt 1.3 a 
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Begrunnelse 
Rolf Petter Rones søker om tillatelse til å bytte vinduer på hytta Sottjønna 14, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i 
Steinkjer kommune. Hytta ble bygget i 1983/84 og det er behov for å bytte vinduer. Det søkes om å 
bytte vinduer i samme størrelse som tidligere med unntak av to vinduer på soverommene. De gamle 
vinduene er bare noen «glugger» på 80x40 cm og disse skal byttes til vinduer med størrelse 60x90 
cm. Dette for å ivareta sikkerheten. Utskifting av soveromsvinduene til vinduer med størrelse på 
60x90 cm vil etter nasjonalparkforvalterens vurdering være i samsvar med tradisjonell byggeskikk i 
området. De øvrige vinduene som skal byttes på hytta har samme mål som tidligere og ansees som 
alminnelig vedlikehold, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.2a.  
 
Med bakgrunn i søknaden og tilleggsopplysninger til denne og retningslinjene i forvaltningsplanen for 
Skjækra landskapsvernområde mener nasjonalparkforvalter at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig 
til at det kan fattes en beslutning, jf. naturmangfoldloven (nml) § 8. § 9 føre – var – prinsippet 
kommer kun til anvendelse i saker der kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for at det kan fattes 
en beslutning. Etter nasjonalparkforvalterens vurdering vil tiltaket ikke være til ulempe eller økt 
belastning for natur og naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10. 
Etter § 11 skal kostnadene med miljøforringelse bæres av tiltakshaver. Vinduene er fraktet inn med 
snøscooter og de gamle vinduene vil følgelig bli kjørt ut med snøscooter neste vinter. Bruk av 
snøscooter for transport av vinduene er vurdert som en miljømessig forsvarlig metode, jf. nml § 12. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvern-
område, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde § 3, punkt 1.3 a gis 
Rolf Petter Rones tillatelse til fasadeendring ved å bytte ut to vinduer til soverommene på 
hytta Sottjønna 14, Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune som omsøkt. 

o Størrelsen på vinduene endres fra 80 x 40 cm til 60 x 90 cm. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 12/2022 23.03.2022 

 
 
ST 12/2022 NP-2022-12 Skjækra landskapsvernområde – ny søknad om riving og oppføring av 

nytt uthus – Setertjønna 5 – Jan Ketil Grande 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-12 vedlegg 1 - NP-2021-58 avslag på søknad - riving og oppføring av uthus til 
fritidsbolig - Jan Ketil Grande 261121 

2. NP-2022-12 vedlegg 2 - saksfremlegg NP-2021-58 søknad - riving og oppføring av uthus til 
fritidsbolig – 261121 

3. NP-2022-12 vedlegg 3 - ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil 
Grande 100222 

4. NP-2022-12 vedlegg 4 - følgeskriv ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan 
Ketil Grande 100222 

5. NP-2022-12 vedlegg 5 - situasjonskart ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - 
Jan Ketil Grande 100222 

6. NP-2022-12 vedlegg 6 - situasjonskart ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - 
Jan Ketil Grande 100222 

7. NP-2022-12 vedlegg 7 - byggetegninger ny søknad - riving og oppføring av uthus til 
fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222 

8. NP-2022-12 vedlegg 8 - fasade uthus ny søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - 
Jan Ketil Grande 100222 

9. NP-2022-12 vedlegg 9 - beskrivelse nytt uthus ny søknad - riving og oppføring av uthus til 
fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222 

10. NP-2022-12 vedlegg 10 - ny søknad plan- og bygningsloven - riving og oppføring av uthus til 
fritidsbolig - Jan Ketil Grande 100222 

 
 
Søknad 
Steinkjer kommune har i brev datert 10. februar 2022 oversendt ny søknad fra Jan Ketil Grande om 
riving og oppføring av nytt uthus ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer 
kommune. Hytta ligger i Skjækra landskapsvernområde. Eksisterende uthus er på 12,0 m2 (3 x 4 
meter). Nytt uthus vil bli på 12,0 m2 BYA (9,5 m2 BRA) (se fig. 2 og 3 vedlegg 6 og 5), mens 
eksisterende hytte er på 75,0 m2 BYA (64,0 m2 BRA) (se fig. 2 vedlegg 6). Samlet bebygd areal (BYA) 
av eksisterende hytte og uthus er på 87,0 m2, men vil ikke øke hvis søknaden innvilges og 
eksisterende uthus rives og erstattes med et nytt uthus.  
 
Nytt uthus skal plasseres noen få meter lengre sør for eksisterende uthus, med en avstand på 5 
meter fra hytta.  
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Fig. 1: Revidert situasjonsplan som viser plassering av eksisterende hytte og nytt uthus – Setertjønna 5 i 
Steinkjer kommune. 

 

 
Fig. 2: Reviderte tegninger av nytt uthus og eksisterende hytte Setertjønna 5 i Steinkjer kommune 
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Fig. 3: Reviderte fasadetegninger av nytt uthus ved hytte Setertjønna 5 i Steinkjer kommune 
 

Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret hadde samme sak oppe til behandling den 26. november 2021, der styret i sak 
NP-2021-58 fattet følgende vedtak (se vedlegg 1): 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d avslås søknaden fra Jan Ketil 
Grande om å rive uthuset på 12,0 m2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i 
Steinkjer kommune.  

o Søker kan komme tilbake med en ny søknad om riving hvis dette fortsatt er aktuelt. 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 avslås søknaden fra Jan Ketil Grande om å 
oppføre nytt uthus på 18,0 m2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer 
kommune. 

 
Søker var i kontakt med fungerende nasjonalparkforvalter angående mulighetene til å fremme en ny 
søknad der nytt uthus hadde samme størrelse som dagens uthus (12,0 m2). Steinkjer kommune 
oversendte ny søknad fra Jan Ketil Grande om riving og oppføring av nytt uthus ved hytte Setertjønna 
5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i Steinkjer kommune i brev datert 10. februar 2022.  
 
I forbindelse med behandlingen av avvikssakene høsten 2020 og i 2021 har det blitt avdekket en 
smule forvirring rundt utgangspunktet for oppmåling av bebygd areal (BYA). I forbindelse med tilsyn 
utført av Statens naturoppsyn har det blitt tatt utgangspunkt i utvendig bordkledning, mens 
tegninger som er lagt ved de forskjellige søknadene er det tatt utgangspunkt i utvendig svill og/eller 
utvendig reisverk ved beregning av antall m2. Dermed kommer utlekting og bordkledning i tillegg. 
Denne praksisen oppgis å være standard praksis, og samme mål oppgis i søknader til kommunene og 
for så vidt i søknader til nasjonalparkstyret. Fram til at revidert forvaltningsplan avklarer dette, 
anbefaler forvalter at det tas utgangspunkt i utvendig svill/utvendig reisverk ved behandling av 
byggesaker. 
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Målene på tegningene av eksisterende hytte og nytt uthuset som er lagt ved søknaden fra Jan Ketil 
Grande er utvendig svill/utvendig reisverk, og de 12,0 m2 som oppgis som areal for nytt uthus er også 
trolig utvendig svill. Frem til ny forvaltningsplan er ferdigstilt, og har avklart om det er utvendig 
svill/utvendig reisverk eller utvendig bordkledning det skal tas utgangspunkt i ved oppmåling av areal 
for bygninger tar fungerende forvalter utgangspunkt i utvendig svill/utvendig reisverk ved behandling 
av byggesaker. 
 
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 1.3d 
gi tillatelse til riving av bygninger som preger landskapets art eller karakter. Søknad om oppføring av 
nye bygninger må behandles etter naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak, jf. 
verneforskriftens § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser. 
 
Begrunnelse 
Verneforskriften hjemler ikke oppføring av nye bygninger i landskapsvernområdet, slik at den delen 
av søknaden som omhandler oppføring av nytt uthus må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 
48. For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det 
kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Søknaden består i å rive eksisterende uthus på 12,0 m2, 
og erstatte det med et nytt uthus på 12,0 m2 (BYA). Dette medfører at den samlede bygningsmassen 
(hytte og uthus) på Setertjønna 5 ikke vil øke fra dagens 87,0 m2.  
 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier at det i utgangspunktet tillates at 
fritidshytte og uthus/anneks kan være inntil 80 m2 bebygd areal (BYA), jf. Norsk standard 3940. 
imidlertid ble dagens hytte og uthus på Setertjønna 5 bygd før vernet ble opprettet i 2004, noe som 
vil vektlegges ved skjønnsutøvelsen av om søknaden skal innvilges eller ikke. En eventuell innvilgelse 
av søknaden vil derfor ikke øke den samlede bygningsmassen i landskapsvernområdet. Selv om 
arealet av hytte og uthus er over 80,0 m2, og for så vidt stride mot retningslinjene i 
forvaltningsplanen, vil ikke fotavtrykket av bygninger i verneområdet øke. En tillatelse vil for så vidt 
kunne skape presedens for tilsvarende saker både i Skjækra landskapsvernområde og i andre 
verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Det er derfor av avgjørende betydning at antall 
bygninger ikke øker, og at det samlede arealet av bygninger ikke øker.  
 
Eksisterende hytte og uthus overstiger allerede 80 m2, som er maksimumsgrensen for bebygd areal 
som kan tillates i landskapsvernområdet, jf. retningslinjene i forvaltningsplanen. Det står som nevnt 
både hytte og uthus der i dag, og hovedårsaken til at det ble avslag den 26. november 2021 var at en 
utvidelse av bygningsmassen ved å rive dagens uthus og oppføre et nytt og større uthus ville være 
negativt for verneformålet og på sikt kunne påvirke verneverdiene negativt. Dagens uthus er i dårlig 
stand, har dårlig fundamentering og upraktisk utforming. Det mest hensiktsmessige vil derfor være å 
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rive dagens uthus, og sette opp et nytt uthus med samme størrelse og samme funksjon. Uthuset vil 
flyttes noen få meter lengre sør enn eksisterende uthus, og med en avstand på fem metter fra hytta 
(se fig. 1).  Nytt uthus skal oppføres i et allerede etablert hyttetun slik at tiltaket ikke vil endre 
landskapets egenart og dermed ikke være i strid med verneformålet. Det er av avgjørende betydning 
at antall bygninger ikke øker, og at det samlede arealet av bygninger ikke øker. Dette medfører at vi 
ikke får en utvikling som kan skade verneverdiene negativt på lang sikt. En eventuell tillatelse vil 
derfor ikke være i strid med verneformålet eller medvirke til at naturverdiene skades på kort eller 
lang sikt. Søknaden kan derfor behandles etter naturmangfoldlovens § 48 i naturmangfoldloven.  
 
Med bakgrunn i nasjonalparkstyrets tidligere vedtak i saken (NP-2021-58 med saksfremlegg), 
tidligere saker om avvik mellom dispensasjoner og faktisk bygningsmasse knyttet opp mot oppmåling 
av areal, forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde, 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.  
 
Det er av avgjørende betydning at antall bygninger ikke øker, og at det samlede arealet av bygninger 
ikke øker. En eventuell innvilgelse av søknaden vi ikke øke den samlede belastningen bygningene har 
for verneområdet, og nml. § 10 om samlet belastning er derfor ikke tillagt vesentlig vekt i denne 
saken. Eventuelle skader på verneverdiene skal rettes av tiltakshaver, jf. nml. § 11.Det vil bli stilt 
vilkår om at riving- og bygningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av verneområdet 
og levert godkjent avfallsanlegg, jf. nml. § 12. 
 
Det opplyses i søknaden at hytta skal pusses opp i sin helhet. Det bes om at tiltakshaver tar kontakt 
med nasjonalparkforvalter for en gjennomgang av oppussingsprosjektet slik at vi sammen kan 
avklare om tiltaket, eller deler av tiltaket, er søknadspliktig i forhold til verneforskriften. Det kan 
foretas alminnelig vedlikehold av eksisterende bygninger uten særskilt tillatelse med hjemmel i 
verneforskriftens § 3, punkt 1.2a. Eventuell ombygging, fasadeendring o.l., samt utvidelse må ha 
særskilt tillatelse med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a fra nasjonalparkstyret.  
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d innvilges søknaden fra Jan Ketil 
Grande om å rive uthuset på 12,0 m2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i 
Steinkjer kommune. 

o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 
og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 innvilges søknaden fra Jan Ketil Grande til 
oppføring av nytt uthus på 12,0 m2 ved hytte Setertjønna 5 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/24 i 
Steinkjer kommune. 

o Uthuset på 12,0 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 2 og 3). 
o Målene av uthuset er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Uthuset skal plasseres fem meter nordøst for dagens hytte, i tråd med vedlagt 

situasjonskart (se fig. 1)  
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Når nytt uthus er oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler 
av bygningen til nasjonalparkstyret. 
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• Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 
dispensasjonen er fulgt 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 13/2022 23.03.2022 

 
 
ST 13/2022 NP-2022-13 Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plassering solcellepanel 

og vindmølle – hytte Skjækervatnet 34 – Erling Fuglesang 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-13 vedlegg 1 - vedtak NP-2021-11 med saksfremlegg - avslag oppføring av 
solcellepanel og vindmølle - NP-styret 100321 

2. NP-2022-13 vedlegg 2 - vedtak NP-2021-33 - utsatt frist flytting av solcellepanel og vindmølle 
- NP-styret 040621 

3. NP-2022-13 vedlegg 3 - godkjenning av plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling 
Fuglesang 180222 

4. NP-2022-13 vedlegg 4 - plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222 
5. NP-2022-13 vedlegg 5 - plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222 
6. NP-2022-13 vedlegg 6 - plassering av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 180222 
7. NP-2022-13 vedlegg 7 - tilbakemelding - plassering av solcellepanel og vindmølle - 180222 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet den 10. mars 2021 følgende vedtak i sak NP-2021-11: 
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. 

 
Fuglesang klaget ikke på vedtaket, men i e-post datert 31. mars og 6. april d.å. søkte han om utsatt 
frist for å flytte solcellepanel og vindmølle på tak og vegg til 30. september 2022, samt at frist for 
transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde settes til 30. april 2023. 
 
Nasjonalparkstyret behandlet søknaden om utsatt frist den 4. juni og fattet følgende vedtak i sak 
NP-2021-33: 
Nasjonalparkstyret viser til vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-11. Kulepunkt tre i vedtaket 
endres til: 

• Frist for å flytte solcellepanelet og vindmøllen på taket, eventuelt rive dem settes til 30. 
september 2022. Frist for transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde 
settes til 30. april 2023. 

 

Søknad 
Erling Fuglesang har i e-post datert 18. februar 2022 sendt byggetegninger som viser plassering av 
solcellepanel og vindmølle (se fig. 1 og 2, vedlegg 4 – 6), og bedt om tilbakemelding på om dette er i 
tråd med vedtak NP-2021-11 datert 10. mars 2021 (se vedlegg 1). Fungerende nasjonalparkforvalter 
ga i e-post datert 18. februar 2022 tilbakemelding om at nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-11 
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datert 10. mars 2021 er gjeldende, og så lenge plasseringen ikke bryter med nasjonalparkstyrets 
vedtak kan tilbakemeldingen gis administrativt. Ved nærmere ettertanke må saken ansees som en 
søknad om fasadeendring, og saken må vurderes etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. Fungerende 
nasjonalparkforvalter velger derfor å legge frem saken ovenfor nasjonalparkstyret. 
 
Etter forespørsel fra Fuglesang, og i samråd med styreleder, har vi bekreftet ovenfor søker at 
arbeidet kan starte helgen 18. – 20. mars 2022 (se vedlegg 7). 
 
 

 
Fig. 1: Plassering av solcellepanel og vindmølle på hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa 
kommune. 
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Fig. 2: Fasadetegninger og byggetegninger – plassering av solcellepanel og vindmølle på hytte Skjækervatnet 34 
med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune. 

 
Når det gjelder vurderinger av selve saken og vurderinger opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 
henvises det til vedlegg 1 – vedtak NP-2021-11 med saksfremlegg – avslag på søknad om oppføring 
av solcellepanel og vindmølle ved hytte Skjækervatnet 34. 
 
Forvalters tilrådning: 
Nasjonalparkstyret viser til vedtak fattet den 10. mars 2021 i sak NP-2021-11, samt vedtak om utsatt 
frist fattet av nasjonalparkstyret i sak NP-2021-33 den 4. juni 2021: 
Med hjemmel i § 3, punkt 1.3a i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Nasjonalparkstyret godkjenner fasadeendring av hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 
80/1/14 i Snåsa kommune, ved at det monteres to solcellepanel på sørveggen og to 
solcellepanel på østveggen av hytta, samt en vindmølle på takets sørende. 

• De fire solcellepanelene og vindmøllen skal monteres i tråd med fig. 1 og 2. 

• Vedtak i sak NP-2021-11 og NP-2021-33 om utsatt frist er fortsatt gjeldende. 

• Når tiltaket er ferdigstilt, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige vinkler 
der plasseringen av solcellepanelene og vindmøllen fremgår av bildene til nasjonalparkstyret. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 14/2022 23.03.2022 

 
 
ST 14/2022 NP-2022-14 Guslia naturreservat – videre oppfølging - krav om retting etter 

naturmangfoldlovens § 69 - ulovlig motorisert ferdsel med ATV 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-14 vedlegg 1 - Ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR - SNO 300921 
2. NP-2022-14 vedlegg 2 - Vedtak NP-2021-62 - varsel om mulig vedtak - ulovlig motorferdsel 

med ATV i Guslia NR - NP-styret 261121 
3. NP-2022-14 vedlegg 3 - Kommentarer til varsel om mulig vedtak - ulovlig motorferdsel med 

ATV i Guslia NR - Arild Skorstad 290122 
4. NP-2022-14 vedlegg 4 - Foreløpig svar på kommentarer til varsel om mulig vedtak - ulovlig 

motorferdsel med ATV i Guslia NR – 090222 

 
Bakgrunn 
Statens naturoppsyn (SNO) har i e-post datert 30. september 2021 orientert Blåfjella/Skjækerfjella-
Lierne nasjonalparkstyre om ulovlig kjøring med ATV i Guslia naturreservat i Grong kommune (se 
vedlegg 1).  med bakgrunn i dette vedtok nasjonalparkstyret den 26. november 2021 i sak NP-2021-
62 å sende varsel om mulig vedtak om retting av kjøreskader etter ulovlig motorferdsel med ATV i 
Guslia naturreservat (se vedlegg 2). Frist for å kommentere varselet om retting etter Nml. § 69 ble 
satt til 1. februar 2022.  
 
Skorstad kommenterte varselet i brev datert 29. januar 2022 (se vedlegg 3). Skorstad sitt jaktlag 
imøtegår varselet og mener at det prinsipielt ikke kan kreves retting for kjøring etter kjøreveien. 
Kjøretraseen benyttes jevnlig, og det vil være umulig å dokumentere kjøreskader knyttet til denne 
eksakte turen. 
 
Forvalters vurdering 
Viktig at partene har noenlunde samme forståelse for hva som har skjedd, og hvordan kjøreskadene 
har oppstått og hvilke kjøreskader har oppstått med bakgrunn i den aktuelle turen. Før 
nasjonalparkstyret eventuelt kan fatte vedtak om retting etter Nml. § 69 bør derfor kjøretraseen 
befares sammen med jaktlaget, grunneier og SNO.  
 
Forvalters tilrådning 

• Saken utsettes til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter har gjennomført en befaring på 
barmark sammen med jaktlaget, grunneier og Statens naturoppsyn. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 15/2022 23.03.2022 

 
 
ST 15/2022 NP-2022-15 Skjækra landskapsvernområde – ny frist for endring av hundegård – 

effektuering av vedtak i sak NP-2021-07 etter klageavgjørelse – hytte Skjækervatnet 
23 – Marit og Gunnar Børøsund 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-15 vedlegg 1 - vedtak i sak NP-2021-07 - hundegård, vedskjul og aggregatskjul - NP-
styret 100321 

2. NP-2022-15 vedlegg 2 - vedtak i klagesak - klagen tas ikke til følge - hundegård, vedskjul og 
aggregatskjul - Mdir 161221 

 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet den 10. mars følgende vedtak i sak NP-2021-07 (se vedlegg 1): 
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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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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Marit og Gunnar Børøsund klaget i brev datert 31. mars 2021 på deler av vedtak datert 10. mars 2021 
i sak NP-2021-07 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra 
landskapsvernområde for oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 
23 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune. Klagen var knyttet til reduksjonen av arealet 
av hundegården.  
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-07 og videresendte klagen til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Miljødirektoratet 
stadfestet nasjonalparkstyrets vedtak i brev datert 16. desember 2021 (se vedlegg 2). 
 
Opprinnelig frist for riving og uttransportering av rivningsavfall var satt til 31. desember 2021. På 
grunn av klagebehandlingen har ikke rivningen blitt gjennomført innenfor fristen som 
nasjonalparkstyret satte, og styret må derfor sette ny frist for rivning og uttransportering av 
rivningsavfall.  
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre viser til vedtak i sak NP-2021-07 den 10. mars 2021, 
og Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021 der styrets vedtak ble 
stadfestet. Med bakgrunn i dette endres frist for riving og uttransportering av rivningsavfall i 
kulepunkt 3 i vedtak NP-2021-07 fra: 

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

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023. 
 
Resterende deler av vedtak NP-2021-07 fattet av nasjonalparkstyret den 10. mars 2021 er fortsatt 
gjeldende. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 16/2022 23.03.2022 

 
 
ST 16/2022 NP-2022-16 Eventuelt  

 


