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Møteinnkalling 
 
 
 
Utvalg:  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Tingvold Park Hotell - Steinkjer 
Dato:  26. november 2021 kl. 09:00 – 14:00  
   
 
 

Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
ST 48/2021 Godkjenning av innkallelse, saksliste og     2021/202 

protokoll fra møte 7. september 2021 
 

ST 49/2021 Referatsaker        2021/202 
 
ST 50/2021 Rapport - administrative vedtak 23.08.2021 – 18.11.2021  2021/202 
 
ST 51/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage fra Låarte sijte på vedtak 2021/9168 

ADM-2021-58 – tillatelse til bruk av helikopter inn til Almdalshytta 
Fjellstyrene i Lierne  

 
ST 52/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage fra Skæhkere sijte på 2021/9296 

vedtak ADM-2021-61 – tillatelse til bruk av helikopter inn til Ryplia 
Dag Hagen 

 
ST 53/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om utvidelse av hytte og 2021/8964 

platting ved hytte Skjækervatnet 4 – Lise og Petter Dyrstad 
 
ST 54/2021 Lierne nasjonalpark – søknad om utlegging av båt ved Stortjønna –  2021/5988 

Tor Erling Inderdal 
 
ST 55/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om merking av sti opp 2021/11308 

opp til Semsklompen – Ti På Topp Verdal 
 

ST 56/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om riving og oppføring av  2021/11377 
ny hytte - Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 
 

ST 57/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av sikringsbu  2021/11392 
ved Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 

 
ST 58/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om riving og oppføring av 2021/11299  

nytt uthus – Setertjønna 5 – Jan Ketil Grande 
 
ST 59/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – fremdriftsplan for 2021/202 

revidering av forvaltningsplanene 
 

ST 60/2021 Flere verneområder - bestillingsdialog med SNO/Miljødirektoratet 2021/202 
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• Tiltaksmidler 2022 

• Bestilling av SNO ressurs 2022 

• Driftsbudsjett 2022 
 
ST 61/2021 Flere verneområder – omdisponering av midler    2021/202 
 
ST 62/2021 Guslia naturreservat – krav om retting etter naturmangfoldlovens  2021/10941 

§ 69 - ulovlig motorisert ferdsel med ATV –  
e-post fra SNO 30. september 2021 

 
ST 63/2021 Flere verneområder – kommuneplanarbeid i Snåsa kommune –  2021/11830 

planprogram på høring 
 
ST 64/2021 Eventuelt        2021/202 

• Møtedatoer 2022 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 48/2021 26.11.2021 

 
ST 48/2021 NP-2021-48 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 7. september 

2021 
 
 
Dokumenter i saken 

1. NP-2021-48 vedlegg 1 - Møteprotokoll NP-styremøte 7. september 2021 
 
Bakgrunn 
Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret tirsdag den 7. september 2021 ble utsendt på e-post 
datert 10. september 2021. 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 7. september 2021.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 49/2021 26.11.2021 

 
 
ST 49/2021 NP-2021-49 Referatsaker 
 
Referatsaker i perioden 23. august 2021 – 18. november 2021 
 
Ref.nr.  Beskrivelse        Arkivnr. 
56/2021 Helikopterflyging – peiling av lirype – e-post fra Lasse Eriksen NINA  2021/10048 

3. september 2021 
▪ Utsendt på e-post 10. november 2021 

 
57/2021 Opprydding av leirplass etter bestilling, e-post fra Ole Morten Sand i  2021/5469 

SNO 10. september 2021 
▪ Utsendt på e-post 10. november 2021 

 
58/2021 Banebrytende samarbeid om naturvennlig friluftsliv, Samarbeid  2021/1232 
 mellom UT.no, Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet 
 
59/2021 Guslia naturreservat – ulovlig motorisert ferdsel med ATV – e-post 2021/10941 

fra SNO 30. september 2021 
▪ Utsendt på e-post 10. november 2021 

 
60/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – kunnskapsgrunnlag  2021/10929 

fremmede karplanter ved verneområder – Mdir 14. oktober 2021 
▪ Utsendt på e-post 10. november 2021 

 
61/2021 Møteprotokoll – e-post møte i AU 9. – 11. november 2021  2021/202 

▪ Utsendt på e-post 12. november 2021 
 
62/2021 Skjækra landskapsvernområde - oppføring av platting Skjellivatnet 8  2021/6198 

– vurdering etter plan- og bygningsloven - Steinkjer kommune 101121 
 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 50/2021 26.11.2021 

 
 
ST 50/2021 NP-2021-50 Rapport - administrative vedtak 23. august 2021 – 18. november 2021 
 
 
Administrative vedtak i perioden 5. mars 2021 – 25. mai. 2021 
 
ADM/nr Beskrivelse        Arkivnr. 
58/2021 ADM-2021-58 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/9168 

helikopter for transport av utstyr til Almdalshytta –  
Fjellstyrene i Lierne 300821 

 
59/2021 ADM-2021-59 - Lierne nasjonalpark – bruk av helikopter for transport  2021/9168 

av utstyr inn til Langlihytta – Fjellstyrene i Lierne 310821 
 
60/2020 ADM-2021-60 - Arvasslia naturreservat – bruk av helikopter for  2021/9168 

transport av utstyr inn til Arvaslihytta – Fjellstyrene i Lierne 310821 
 
61/2021 ADM-2021-61 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/9296 

helikopter for transport av utstyr inn til Ryplia – Dag Hagen 010921 
 
62/2021 ADM-2021-62 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av ATV  2021/8835 

for uttransportering av felt elg – Seisjø Jaktstue –  
Nils Reidar Glamsland 010921 

 
63/2021 ADM-2021-63 - Arvasslia naturreservat – bruk av ATV for   2021/9167 

uttransportering av felt elg Arvaslihytta – Jan Kåre Skogmo 070921 
 
64/2021 ADM-2021-64 - Gusli naturreservat – bruk av ATV med belter for  2021/9298 

uttransportering av felt elg – Gusli Skog 070921 
 
65/2021 ADM-2021-65 - Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat –   2021/9767 

Uttransportering av felt elg - Berglia Jaktlag 150921 
 
66/2021 ADM-2021-66 - Arvasslia naturreservat – uttransportering av felt  2021/10892 

elg – Andreas Berg 151021 
 
67/2021 ADM-2021-67 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/10932 

snøscooter for transport av utstyr til egen hytte – Arild Dahl 011121 
 
68/2021 ADM-2021-68 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/11037 

snøscooter for transport av utstyr til egen hytte –  
Terje Sigurdsen 011121 

 
69/2021 ADM-2021-69 - Skjækra LVO og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark  2021/10051 

– organisert ferdsel til fots – Fri og Vill 021121 
 
70/2021 ADM-2021-70 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – endringsvedtak  2020/14627 

– bruk av snøscooter sanering av telefonlinje –  
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BN Entreprenør AS 081121 
 
71/2021 ADM-2021-71 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av   2021/11641 

snøscooter til egen seter/hytte –  
Ingjerd Trefjord og Torgrim Voll 081121 
 

72/2021 ADM-2021-72 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - leiekjøring med  2021/11391 
snøscooter inn til utleiehytte Ryplia - Snåsa fjellstyre 081121 

 
73/2021 ADM-2021-73 - Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter for   2021/12031 

oppkjøring av skiløyper - Lierne IL Ski 111121 
 
74/2021 ADM-2021-74 - Arvasslia naturreservat – avslag – bruk av   2021/11713 

snøscooter inn til Langvatnet - Arne Birger Colen 171121 
 
Annet 
ADM-2021-58 og ADM-2021-61 er påklaget av henholdsvis Låarte sijte og Skæhkere sijte. Klagene er 
satt opp som egne saker (NP-2021-51 og NP-2021-52) 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 51/2021 26.11.2021 

 
 
ST 51/2021 NP-2021-51 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage fra Låarte sijte på vedtak 

ADM-2021-58 – tillatelse til bruk av helikopter inn til Almdalshytta – Fjellstyrene i 
Lierne 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-51 vedlegg 1 - Søknad - helikopter for transport av utstyr og proviant - småviltjakt - 
Fjellstyrene i Lierne  

2. NP-2021-51 vedlegg 2 - Evaluering - helikopter for transport av utstyr og proviant - småviltjakt 
- Fjellstyrene i Lierne  

3. NP-2021-51 vedlegg 3 - ADM-2021-58 - Bruk av helikopter Almdalshytta - Fjellstyrene i Lierne 
300821  

4. NP-2021-51 vedlegg 4 - Klage på vedtak ADM-2021-58 - Bruk av helikopter Almdalshytta - 
Låarte sijte 300921  

5. NP-2021-51 vedlegg 5 - Helikopter i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Skæhkere sijte og 
Låarte sijte 171121 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne nasjonalparkstyre fattet den 30. august 2021 
følgende administrativt vedtak i sak ADM 2021-58: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i 
møte den 11.04.2016, har nasjonalparkforvalter fattet følgende vedtak: 

• Fjellstyrene i Lierne gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) til å lande 
med helikopter for transport av utstyr og proviant til Almdalshytta. 

• Dispensasjonen, antall turer, reguleres av reelt salg av jakt og utleie av hytta.  

• Dispensasjon gjelder for landing med helikopter ved Almdalshytta. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 8. september – 15. oktober 2021. 
 
Låarte sijte har påklaget deler av vedtaket i brev av 30. september 2021. Låarte sijte vil ikke ha flyging 
i området etter 1. oktober. Dette av hensyn til samling av rein til slakt som starter i midten av 
oktober. Helikopterflyging i tidsrommet fra 1. oktober kan spre reinen vest og nordover, noe som er 
uønsket. Låarte sijte ber om at klagen gis oppsettende virkning. 
 
Det kan opplyses at vedtaket ble gitt utsatt iverksettelse med hjemmel i forvaltningslovens § 42 frem 
til klagen var ferdigbehandlet. For detaljer om søknaden vises det til vedlegg 1 og 2, og for 
vurderingen og begrunnelsen for vedtaket av 30. august 2021 vises det til vedtak ADM-2021-58 
(vedlegg 3). 
 
Når det gjelder nasjonalparkforvalters vurderinger av søknaden og begrunnelse for vedtaket vises det 
til vedtak ADM-2021-58 (vedlegg 3). 
 
Klagen 
Låarte sijte, heretter kalt klager, påklager deler av vedtaket i sak ADM 2021-58 i brev av 30. 
september 2021. Klager krever at det ikke skal være flyging i området rundt Almdalshytta etter 1. 
oktober. Dette av hensyn til samling av rein til slakt som starter midten av oktober. Helikopterflyging 
i tidsrommet fra 1 oktober kan spre reinen vest og nordover, noe som er uønsket. Klager mener 
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videre at forholdet til reindrift er mangelfullt vurdert. Området Lifjellet og vestover er mye brukt 
beiteland gjennom hele året. Sijten hadde bukkeslakt på Lifjellet i starten på september og det skal 
samles til hovedslakt i Seisjødalen i midten av oktober. Unødvendige forstyrrelser i området Lifjellet – 
Brandsfjellet – Almdalen er derfor uønsket. Forstyrrelser som skremmer /flytter rein vest- og 
nordover gir merarbeid for sijten.  
Klager viser ellers til klage på vedtak som gjelder flyging til Ryplihytta i Skjækerfjella og behovet for 
en prinsipiell vurdering av bruk av helikopter til fritidsformål i nasjonalparkstyret. Klager mener at 
dette ble tatt opp i nasjonalparkstyret i fjor av sametingets representanter. 
 
Vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket i sak ADM 2021-58 er datert 30. september 2021. Det opplyses at vedtaket ble 
mottatt 9. september 2021, og klagen er mottatt innenfor klagefristen på 3 uker. Det anses at klager 
har klagerett på vedtaket i henhold til forforvaltningslovens § 28 og fungerende nasjonalpark-
forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. Det ble bedt om at klagen skulle få 
oppsettende virkning. Nasjonalparkforvalter kom klager i møte på dette. Det var ikke planlagt flyging 
i området i perioden som klagen omhandlet, slik at dette ikke fikk noen negativ konsekvens for 
Fjellstyrene i Lierne.  
 
Etter verneforskriften § 3 pkt. 6.3 bokstav b står det at luftfrakt unntaksvis kan godkjennes. Det 
følger videre av forvaltningsplanen at helikopter kan benyttes for transport ved intensiv 
utleievirksomhet tilsvarende Værdalsbrukets virksomhet. Imidlertid sier kap. 5.2 «Retningslinjer og 
oppfølging av motorferdsel» i forvaltningsplanen at det kan gis tillatelse til bruk av helikopter til drift 
av hytte begrenset til to turer pr. år. Det er kun Værdalsbruket som er nevnt i retningslinjene for 
barmarkskjøring og luftfartøy i forvaltningsplanen, ikke fjellstyrenes utleiehytter. Etter fungerende 
nasjonalparkforvalters vurdering har man hjemmel for å gi tillatelse til bruk av helikopter for 
transport av utstyr og proviant til fjellstyrets hytter i verneforskriftens § 3, pkt. 6.3b, men det strider 
mot retningslinjene for barmarkskjøring og luftfartøy i forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark (se side 59 i forvaltningsplanen). 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter mener det var uheldig at det i 2020 ble innført ny forvaltnings-
praksis ved å tillate bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til fjellstyrets utleiehytte i 
Almdalen. Denne forvaltningspraksisen ble innført uten at den var forankret i nasjonalparkstyret, og 
er heller ikke i samsvar med retningslinjene for barmarkskjøring og lufttransport i forvaltningsplanen. 
Hvis ny forvaltningspraksis skal innføres bør dette, etter fungerende nasjonalparkforvalters 
vurdering, i utgangspunktet gjøres i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen. Fjellstyrene i 
Lierne fått tillatelse til dette i to sesonger, og ordningen bør evalueres i forbindelse med revideringen 
av forvaltningsplanen, blant annet med tanke på forstyrrelser opp mot reindrift. 
 
Klagen gjelder deler av vedtaket og for perioden fra 1.oktober til 15. oktober. Dette av hensyn til 
samling av rein til slakt som starter midten av oktober. Helikopterflyging i tidsrommet fra 1. oktober 
kan spre reinen vest og nordover, noe som er uønsket. Etter fungerende nasjonalparkforvalters 
vurdering er vilkår som tar hensyn til reindrifta i forbindelse med samling til slakt et saklig vilkår som 
burde blitt tatt inn i vedtaket. I sak ST 27/2020 vedtok nasjonalparkstyret følgende prosedyre for 
varsling av reindrift ved bruk av helikopter: 

• Aktuelt reinbeitedistrikt skal ha kopi av alle vedtak der det gis tillatelse til motorisert ferdsel. 
Dette er fast prosedyre også i dag, og gjelder der det gis tillatelse til bruk av snøscooter, 
barmarkskjøretøy og bruk av helikopter og annen lavtflyging. 

• Når det gis tillatelse til bruk av helikopter og annen lavtflyging skal det settes vilkår om at 
aktuelt reinbeitedistrikt skal kontaktes og informeres om når og hvor flygingen skal skje før 
turen(e) med helikopter starter. Kontaktopplysninger til minimum to personer i distriktet skal 
føres opp i tillatelsen. 
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Ny nasjonalparkforvalter var ikke gjort kjent med dette vedtaket, og hadde dermed ikke mulighet til å 
følge opp.  
 
For Fjellstyrene er det ønskelig å kunne benytte helikopter for transport av utstyr og proviant til sine 
utleiehytter. Som det er gjort rede for i sak ADM 2021-58 utgjør utleie av fjellstyrehyttene store 
verdier og de som tidligere tilbød kløyving med hest har avviklet sine tilbud. Etter fungerende 
nasjonalparkforvalters vurdering bør ny forvaltningspraksis på dette området innarbeides i revidert 
forvaltningsplan. Frem til dette er på plass bør man i utgangspunktet være tilbakeholden med å 
innvilge fremtidige og tilsvarende søknader.   
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne nasjonalparkstyre tar klagen på deler av vedtak ADM-2021-58 datert 
30. august 2021 sak til følge. Vedtaket endres fra: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i 
møte den 11.04.2016, har nasjonalparkforvalter fattet følgende vedtak: 

• Fjellstyrene i Lierne gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) til å lande 
med helikopter for transport av utstyr og proviant til Almdalshytta. 

• Dispensasjonen, antall turer, reguleres av reelt salg av jakt og utleie av hytta.  

• Dispensasjon gjelder for landing med helikopter ved Almdalshytta. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 8. september – 15. oktober 2021. 
 
Til: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i 
møte den 11.04.2016, har nasjonalparkforvalter fattet følgende vedtak: 

• Fjellstyrene i Lierne gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) til å lande 
med helikopter for transport av utstyr og proviant til Almdalshytta. 

• Dispensasjonen, antall turer, reguleres av reelt salg av jakt og utleie av hytta.  

• Dispensasjon gjelder for landing med helikopter ved Almdalshytta. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 8. september – 1. oktober 2021. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 52/2021 26.11.2021 

 
 
ST 52/2021 NP-2021-52 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage fra Skæhkere sijte på vedtak 

ADM-2021-61 – tillatelse til bruk av helikopter inn til Ryplia – Dag Hagen 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-52 vedlegg 1 - Søknad - helikopter for transport av utstyr og proviant - småviltjakt 
Ryplia - Dag Hagen 

2. NP-2021-52 vedlegg 2 - ADM-2021-61 - helikopter for transport av utstyr og proviant - 
småviltjakt Ryplia - Dag Hagen 

3. NP-2021-52 vedlegg 3 - Klage på vedtak ADM-2021-61 - Bruk av helikopter Ryplia - Skæhkere 
sijte 030921 

4. NP-2021-52 vedlegg 4 - Helikopter i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Skæhkere sijte og 
Låarte sijte 171121 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne nasjonalparkstyre fattet den 1. september 
2021 følgende vedtak i sak ADM 2021-61: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i 
møte den 11.04.2016, har nasjonalparkforvalter fattet følgende vedtak: 

• Dag Hagen gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) til å lande med 
helikopter for transport av utstyr og proviant til Ryplihytta. 

• Dispensasjon gjelder for landing med helikopter ved Ryplihytta. 

• Dispensasjonen gjelder 12. september 2021 (med værforbehold). 
 
Vilkår for vedtaket 

• Selve flygingen til og fra hytta skal foregå over 300 meter over bakken.  

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

• Det skal føres flyverrapport. 

• Piloten skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i flyverapporten. 
Utfylt flyverapport skal medbringes under flyturen sammen med denne 
dispensasjonen. 

• Flygerrapport skal returneres til: 
Nasjonalparkstyret for Blåfjella/Skjækerfjella- og Lierne nasjonalpark 
Postboks 2600, 
7734 Steinkjer, 
innen 1. november 2021 

 
Skæhkere sijte har påklaget vedtaket i brev av 3. september 2021. Skæhkere sijte kan ikke se at det 
finnes hjemmel i verneforskriften for å innvilge bruk av helikopter for privatpersoner til transport av 
bagasje til utleiehytte i nasjonalparken. 
 
Når det gjelder nasjonalparkforvalters vurderinger av søknaden og begrunnelse for vedtaket vises det 
til vedtak ADM-2021-61 (vedlegg 2). Ifølge innsendt flygerrapport ble flygingen gjennomført den 12. 
september 2021. 
 



 

 

11 
 

 
 
Søknaden fra Dag Hagen 
Jaktlaget til Dag Hagen søkte den 19. august 2021 om tillatelse til å benytte helikopter for transport 
av utstyr og proviant til Ryplihytta i Snåsa kommune. Jaktlaget er bestående av 5 personer og de 
hadde leid hytte i Ryplia fra den 15. september 2021. Jaktlaget hadde avtalt bruk av kløyving med 
hest, men den 14. august 2021 fikk de melding om at hesteføreren hadde skadet seg, å kunne derfor 
ikke utføre transporten. Jaktlaget var i kontakt med Snåsa fjellstyre, for om mulig få noen andre til å 
ta på seg oppdraget, men det var ingen som hadde mulighet. Det ble søkt om en (1) tur (tur/retur) 
den 12. september 2021 fra Skartnesvegen 27 i Snåsa og inn til Ryplihytta i Snåsa kommune. 
 
Klagen fra Skæhkere sijte 
Skæhkere sijte, heretter kalt klager, påklager vedtaket i brev av 3. september 2021. Skæhkere sijte 
kan ikke se at det finnes hjemmel i verneforskriften for å innvilge bruk av helikopter for 
privatpersoner til transport av bagasje til utleiehytte i nasjonalparken. Etter klagers syn innebærer 
vedtaket en ny praksis og uønsket utvikling innenfor sentrale deler av Skæhkere sijte. Konsekvenser 
for reindrifta (men også naturmangfold) er umulig å påvise av en enkelt helikoptertur. Men det er 
etter klagers syn hevet over enhver tvil at økt menneskelig aktivitet har stor påvirkning på reinens 
beitebruk og reindriftas driftsmønster. Det opplyses i klagen at området rundt Ryplia er et sentralt 
barmarksbeite for sijten. 
 
Klager viser til at hovedbegrunnelsen for tillatelsen er at Værdalsbruket har hatt dispensasjon for 
bruk av helikopter gjennom mange år til sine utleiehytter og at Snåsa fjellstyrets virksomhet blir 
likestilt med Værdalsbrukets. En direkte sammenligning mellom disse to aktørene mener klager ikke 
nødvendigvis er riktig. Klager mener videre at det ikke er relevant da det ikke er Snåsa fjellstyre som 
søker. Det er en privatperson og dermed faller søknaden åpenbart utenfor forskriften og 
forvaltningsplanens rammer. Dersom snåsa fjellstyre ønsker å benytte helikopter til sine utleiehytter 
i nasjonalparken i fremtiden må dette etter klagers syn tas opp med nasjonalparkstyret. Klager har 
videre vanskelig for å tro at fjellstyrets inntektsmuligheter av utleiehyttene står og faller på 
muligheten for bruk av helikopter.  
 
Avslutningsvis viser klager til formålsparagrafen i verneforskriften (§2) siste ledd, første setning: 
Allmenheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Klager mener at privat bruk av helikopter til 
fritidsformål i nasjonalparken på ingen måte kan vurderes som «tradisjonelt og enkelt friluftsliv». 
 
Vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket i sak ADM 2021-61 er datert 3. september 2021 og klagen er mottatt innenfor 
klagefristen på 3 uker. Det anses at klager har klagerett på vedtaket i henhold til 
forforvaltningslovens § 28 og fungerende nasjonalparkforvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta 
klagen til behandling. 
 
Det følger av forvaltningsplanen at helikopter kan benyttes for transport ved intensiv 
utleievirksomhet tilsvarende Værdalsbrukets virksomhet. Imidlertid sier kap. 5.2 «Retningslinjer og 
oppfølging av motorferdsel» i forvaltningsplanen at det kan gis tillatelse til bruk av helikopter til drift 
av hytte begrenset til to turer pr. år. Det er kun Værdalsbruket som er nevnt i retningslinjene for 
barmarkskjøring og luftfartøy i forvaltningsplanen, ikke fjellstyrenes utleiehytter. Her er det 
divergens mellom den beskrivende teksten og de konkrete retningslinjene i forvaltningsplanen, noe 
som må rettes opp ved revideringen av planen. Etter fungerende nasjonalparkforvalters vurdering 
hadde man hatt hjemmel til å gi tillatelse til bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til 
fjellstyrets hytter i verneforskriftens § 3, pkt. 6.3b hvis eier (Snåsa fjellstyre) hadde stått som søker, 
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men det strider mot retningslinjene for barmarkskjøring og luftfartøy i forvaltningsplanen for 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (se side 59 i forvaltningsplanen). 
 
Skæhkere sijte mener at det ikke er hjemmel i verneforskriften for bruk av helikopter for transport av 
utstyr og proviant. Etter verneforskriften § 3 pkt. 6.3 bokstav b står det at luftfrakt unntaksvis kan 
godkjennes, men det er knyttet til drift av utleiehytter. Dette betyr at det må være eier av utleiehytte 
som søker for at vedtaket kan hjemles i verneforskriftens § 3, punkt 6.3b, i dette tilfellet Snåsa 
fjellstyre. Skæhkere sijte har rett i sin klage at det ikke er hjemmel i verneforskriften for bruk av 
helikopter for transport av utstyr og proviant for privatpersoner inn til utleiehytter. Søknaden skulle 
derfor hadde vært behandlet etter naturmangfoldlovens (Nml.) § 48 Dispensasjon fra vernevedtak (jf. 
verneforskriftens § 4 generelle dispensasjonsbestemmelser. Nml. § 48 åpner opp for at det kan gis 
dispensasjon dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig. Dispensasjonsbestemmelsen i § 48 skal ikke benyttes for å utvide den rammen som er 
trukket opp i vernevedtaket.  
 
Rammen for motorisert ferdsel i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er verneforskriftens § 3, punkt 6 
Motorferdsel. Verneforskriftens § 3, punkt 6.1 viser til at motorferdsel på land, i vann og i luft under 
300 meter fra bakken er forbudt. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 6.2 hvilken type motorisert 
ferdsel bestemmelsen ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 6.3 sier hva forvaltningsmyndigheten 
etter søknad kan gi tillatelse til. Når det gjelder bruk av helikopter er det kun unntaksvis åpnet opp 
for at det kan gis tillatelse etter søknad til bl.a. drift av utleiehytter. En eventuell innvilgelse av 
søknad fra leietaker av utleiehytte om bruk av helikopter til inn- og uttransportering av utstyr og 
proviant i forbindelse med småviltjakt vil bidra til å utvide rammen for den motoriserte ferdselen i 
nasjonalparken, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48. 
 
Nml. § 48 inneholder tre alternativer for dispensasjon fra vernevedtak. Bestemmelsen åpner for at 
det kan gis dispensasjon dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Siste punkt om sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser er ikke relevant i dette tilfellet. I vår sak må det tas en vurdering om den 
motoriserte ferdselen strider mot verneformålet og om motorferdselen påvirker verneverdiene 
nevneverdig. Miljødirektoratets veileder «Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter» påpeker at 
kravet om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at dispensasjons-
adgangen er snever. Det kan bare dispenseres i de tilfeller tiltaket vil ha ubetydelig eller begrenset 
virkning for verneverdiene.  
 
Unntaksbestemmelsen i Nml. § 48 (jf. § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark), skal brukes til å fange opp uforutsette og/eller spesielle tilfeller 
som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Regimet rundt den motoriserte ferdselen i nasjonalparken 
ble vurdert i forbindelse med verneplanprosessen, og er nedfelt i verneforskriftens § 3, punkt 6 
Motorferdsel. Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark åpner heller ikke opp for 
bruk av helikopter til omsøkte formål for privatpersoner/leietaker. Med bakgrunn i Miljødirektoratets 
veileder, nasjonalparkstyrets forvaltningsplan, opplysninger i søknaden og bestemmelsene i 
verneforskriften ansees kunnskapsgrunnlaget for godt nok til å fatte vedtak, jf. naturmangfoldloens 
(nml.) § 8. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 tillegges liten vekt all den tid kunnskapsgrunnlaget er godt 
nok. 
 
Bruk av helikopter for inn- og uttransportering av utstyr og personell kommer ikke inn under de 
formålene som det kan innvilges dispensasjon for, selv om den motoriserte ferdselen ikke setter 
varige spor i terrenget. Når det gjelder presedens skal dette også vurderes, og faren for presedens 
skal heller ikke kun vurderes opp mot det aktuelle verneområde. En innvilgelse av søknaden vil skape 
presedens for tilsvarende saker både i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og i andre tilsvarende 
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verneområder. Dette vil kunne medføre en utvikling med økt motorisert ferdsel som på sikt vil stride 
mot formålet med nasjonalparken, og virke negativt på verneverdiene. Nml. § 10 om samlet 
belastning tillegges derfor vekt når klagen tas til følge. Nml. §§ 11 og 12 ansees som ikke relevant all 
den tid klagen tas til følge. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter er av den oppfatning at den påklagede motorferdselen vil være 
merkbart negativt mot formålet med vernet, og legge grunnlaget for en utvikling som på sikt kan 
skade verneinteressene. Det er derfor ikke grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48. 
 
Jaktlaget til søker hadde opprinnelig planlagt å få fraktet utstyr og proviant med kløv, men ettersom 
hesteføreren hadde skadet seg, kunne ikke oppdraget utføres. Dette er beklagelig, men bør ikke 
være avgjørende all den tid det ikke er hjemmel i verneforskriften og heller ikke grunnlag for å 
behandle søknaden etter naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak. 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Skæhkere sijte datert 3. september 
2021 på administrativt vedtak i sak ADM-2021-61 datert 1. september 2021 til følge: 

• Søknaden fra Dag Hagen datert 19. august 2021 om bruk av helikopter for transport av utstyr 
og proviant inn til Snåsa fjellstyre sin utleiehytte i Ryplia avslås. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 53/2020 26.11.2021 

 
 
ST 53/2021 NP-2021-53 Skjækra landskapsvernområde – søknad om utvidelse av hytte og 

platting ved hytte Skjækervatnet 4 – Lise og Petter Dyrstad 
 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-53 vedlegg 1 - Søknad - fasadeendring på hytte Skjækervatnet 4 - Lise og Petter 
Dyrstad 190821 

2. NP-2021-53 vedlegg 2 - Søknad tegninger - fasadeendring på hytte Skjækervatnet 4 - Lise og 
Petter Dyrstad 190821 

3. NP-2021-53 vedlegg 3 - Søknad bilde 1 - fasadeendring på hytte Skjækervatnet 4 - Lise og 
Petter Dyrstad 190821 

4. NP-2021-53 vedlegg 4 - Søknad bilder 2 - fasadeendring på hytte Skjækervatnet 4 - Lise og 
Petter Dyrstad 190821 

5. NP-2021-53 vedlegg 5 - Søknad plankart - fasadeendring på hytte Skjækervatnet 4 - Lise og 
Petter Dyrstad 190821 

6. NP-2021-53 vedlegg 6 - Sak til uttalelse - fasadeendring på hytte Skjækervatnet 4 - Steinkjer 
kommune 200921 

 
Søknad  
Lise Dyrstad søker om tillatelse til å utvide hytte, Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer 
kommune. Utvidelsen gjelder endring av halve svalgangen til stue. Hytta har et bebygd areal (BYA) på  
50 m2, jf. vedlagte tegninger. Uthuset er målt til å være 19,62 m2 (BYA), dette inklusive et takutstikk 
på 4,5 m2. Totalt bebygd areal med hytte og uthus blir da 69,62 m2 (BYA). Svalgangen inngår som 
bebygd areal. Utvidelsen av hytta vil dermed ikke endre bebygd areal. Hytta vil fortsatt være på 50 
m2 (BYA). 
 
Det søkes også om på bygge en treplatting i forbindelse med svalgang utenfor ytterdør. Denne 
plattingen vil være på nivå med eksisterende platting. Eksisterende platting som knytter hytte og 
uthus sammen er på 14,6 m2. Ny platting vil knyttes sammen med eksisterende platting og bli på 12 
m2. Ny platting og eksisterende platting vil etter dette bli på til sammen 26,6 m2. 
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Fig. 1: Tegning over eksisterende hytte, uthus og platting – Skjækervatnet 4 – Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer 
kommune 

 

 
Fig. 2: Kart som viser planlagt utvidelse av hytta og platting – Skjækervatnet 4 – Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i 
Steinkjer kommune 
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Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, 
uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, 
nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. 
er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a 
gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning 
til eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger». 
 
Fungerende nasjonalparkforvalters vurdering 
Forvaltningsplan for Skjækra landskapsvernområde sier under kap 4. Hytter og byggevirksomhet 
at «Landskapsvernområdet skal forvaltes restriktivt med hensyn til nye bygninger, og slik at 
byggevirksomheten holdes på et minimum. Eventuell byggevirksomhet i landskapsvernområdet skal 
tilpasses den lokale og tradisjonelle byggeskikken». Innenfor landskapsvernområdet kan man med 
hjemmel i forskriften vedlikeholde bygninger i samsvar med tradisjonell byggeskikk. Det er ikke 
foretatt noen fullstendig kartlegging og systematisering av hva som er tradisjonell byggeskikk for 
området. Det kan søkes om tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger.  
 
I forbindelse med behandling av søknad om ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger vil det 
bli lagt vekt på en vurdering om hvorvidt ombyggingen/utvidelsen vil påvirke landskapets art eller 
karakter. En utvidelse må vurderes opp mot det opprinnelige byggets størrelse og plassering, 
terrengform og vegetasjonssammensetning på det aktuelle stedet, bl.a. med tanke på eksponering. 
Under retningslinjer og oppfølging bokstav b) står det i forvaltningsplanen at «For all bygge-
virksomhet i verneområdet skal det tas hensyn til utforming og plassering slik at man oppnår best 
mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk». Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen 
overstige bebygd areal (jf. Norsk Standard 3940) på 80 m2, jf. kap 4.1. bokstav e). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til 
ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger, herunder også oppføring av plattinger. I henhold 
til forvaltningsplanen kap. 4.1 bokstav e) skal fritidshytte og uthus til sammen ikke overstige bebygd 
areal på 80 m2. Omsøkte utvidelse vil ikke endre bebygd areal ettersom det er halve svalgangen som 
endres til stue. Hytta har et bebygd areal på 50 m2 (BYA) og uthuset er målt til 19,62 m2 (BYA). Dette 
gir et totalt bebygd areal (BYA) på 69,62 m2. Det følger av forvaltningsplanen at byggevirksomhet i 
landskapsvernområdet skal tilpasses den lokale og tradisjonelle byggeskikken. Det er ikke foretatt 
noen fullstendig kartlegging og systematisering av hva som er tradisjonell byggeskikk. Utvidelsen av 
hytta vil ikke endre hyttas karakter. I praksis betyr utvidelsen at man flytter halve ytterveggen ut og 
benytter samme vinduer som i dag. Etter fungerende nasjonalparkforvalters vurdering vil ikke 
utvidelsen av hytta påvirke landskapets art eller karakter. Nasjonalparkforvalteren vil derfor tilrå at 
det gis tillatelse til utvidelse av hytta som omsøkt.  
 
Eksisterende og ny platting vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje, samt være et 
viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen føringer om 
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oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så styret må ta en selvstendig vurdering på om den 
omsøkte plattingen er innenfor det styret kan gi tillatelse til. Nasjonalparkforvalter vurderer 
størrelsen og utformingen av den omsøkte plattingen til å være innenfor det som kan tillates i et 
landskapsvernområde. Plattingene ligger naturlig inn til hytta, og vil ikke påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Tiltaket strider derfor ikke mot vernets formål. 
 
Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 
etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for vedlikehold og 
utvidelse av eksisterende bygninger vurdert. Hvordan en begrenset utvidelse av eksisterende 
bygninger vil påvirke omgivelsene og verneverdiene er godt kjent. Innenfor Skjækra 
landskapsvernområde er det forbud mot oppføring av nye bygninger og eksisterende bygninger kan 
ikke ha større bebygd areal enn 80 m2. Det er ikke registrer sårbare eller truede arter som vil bli 
påvirket av tiltaket. Nasjonalparkforvalteren anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for at det 
kan fattes en beslutning, jf. nml § 8. Føre-var-prinsippet kommer kun til anvendelser der man ikke 
har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. nml § 9. En begrenset utvidelse av eksisterende hytte 
/endring av svalgang til stue vil etter nasjonalparkforvalterens vurdering ikke ha negativ innvirkning 
på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10. Tiltaket vil heller 
ikke ha negativ innvirkning på verneformålet for Skjækra landskapsvernområde. Hvis tiltaket 
medfører miljøforringelse må dette dekkes av tiltakshaver, jf. nml §11. Man skal i forbindelse med 
tiltaket tilstrebe miljømessige gode løsninger med hensyn til gjennomføring av tiltaket, 
avfallshåndtering, transport av materialer og fremtidig vedlikehold, jf. nml § 12. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Lise og Petter Dyrstad tillatelse til 
utvidelse av hytte, Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune.  

• Utvidelsen gjelder endring av svalgang til stue, jf. fig 1 og 2. Utvidelsen endrer ikke hyttas 
bebygde areal (BYA) som er på 50 m2 (BYA). Bebygd areal (BYA) måles utvendig kledning. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Lise og Petter Dyrstad tillatelse til å 
utvide platting ved hytte, Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune. Ny 
platting bygges i tilknytning til eksisterende platting og har et areal på 12 m2, jf. fig. 1 og 2.  

• Ny platting og eksisterende platting vil etter dette bli på 26,6 m2. 
 
Andre vilkår: 

• Før oppstart må tiltaket godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov 
og kommunale retningslinjer. Skriftlig kopi av kommunens vedtak skal sendes 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 

• Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, 
fra forskjellige vinkler, med det utførte arbeidet. Bildene skal sendes til: 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 54/2021 26.11.2021 

 
 
ST 54/2021 NP-2021-54 Lierne nasjonalpark – søknad om utlegging av båt ved Stortjønna – Tor 

Erling Inderdal  
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-54 vedlegg 1 - tidligere dokumenter - søknad om privat båtopplag ved Stortjønna 
Lierne NP - Tor Erling Inderdal  

2. NP-2021-54 vedlegg 2 - etterlyser svar - søknad om privat båtopplag ved Stortjønna Lierne 
NP - Tor Erling Inderdal 250521  

3. NP-2021-54 vedlegg 3 - foreløpig svar - søknad om privat båtopplag ved Stortjønna Lierne NP 
- fung. forvalter 110621 

 
Søknad 
Tor Erling Inderdal søkte den 12. mars 2017 om privat båtopplag ved Stortjønna i Lierne 
nasjonalpark. Båten skal eies av Inderdal, men disponeres også av Bjørn Egil Bakken og Kai Arne 
Stuenes. Vedlagt søknaden var vedtak fattet av Fjellstyrene i Lierne den 4. november 2016, der 
fjellstyret med hjemmel i fjellovens § 28 gir grunneiers tillatelse til å legge ut en privat båt ved 
Stortjønna i Østre Finnli statsallmenning. Bakgrunnen for søknaden er at båteier Arve Nordbakk har 
flyttet sin båt bort fra Stortjønna, noe som reduserer antall båter ved Stortjønna fra fem til fire. 
Inderdal søker om å få overta den «ledige» plassen. 
 
Nasjonalparkstyret behandlet søknaden fra Inderdal under sitt møte den 3. april 2017, men vedtok å 
utsette realitetsbehandlingen. Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-20217-17 den 3. 
april 2017: 
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. 
desember 2004 har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Nasjonalparkstyret utsetter realitetsbehandlingen av søknaden til Tor Erling Inderdal til 
forvaltnings av båtopplag er behandlet i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen.  

• Framdriftsplanen til revideringen av forvaltningsplanen er at den skal være ferdig sommeren 
2018. 

 
I e-post datert 25. mai 2021 etterlyste Inderdal svar på søknaden fra 2017 (se vedlegg 2). I foreløpig 
svar fra fungerende nasjonalparkforvalter ble det signalisert at søknaden skulle behandles av 
nasjonalparkstyret i møte den 7. september (se vedlegg 3), noe som heller ikke ble gjort. Fungerende 
nasjonalparkforvalter beklager ovenfor søker den lange behandlingstiden. 
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Fig. 1: Kart som viser hvor Stortjønna i Lierne nasjonalpark ligger. 
 
Verneformål 
Lierne / Lijre nasjonalpark har til formål å sikre et sammenhengende fjellområde med dets naturlige 
plante- og dyreliv. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side, utgjør Lierne 
nasjonalpark et betydelig areal hvor tekniske inngrep er svært beskjedne. Sentrale partier har en rik 
høyfjellsfauna, mens høystaudebjørkeskog og vierkjerr gir rike biotoper i overgangen mellom fjell og 
lavereliggende områder. Her finnes også flere verdifulle våtmarksområder. Kvartærgeologisk er 
landskapet i Lierne nasjonalpark spesielt for regionen, med tykke moreneavsetninger og mange ulike 
løsmasseformer, herunder rogenmorener. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller 
midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving 
og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, 
drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- 
og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. 
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende. 
 
Siden utlegg av båt ikke er hjemlet i dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften, så må saken 
vurderes etter Naturmangfoldlovens § 48 (dispensasjon fra vernevedtak): 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. 
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Fungerende nasjonalparkforvalters vurdering 
Nml. § 48 inneholder tre alternativer for dispensasjon fra vernevedtak. Bestemmelsen åpner for at 
det kan gis dispensasjon dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Siste punkt om sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser er ikke relevant i dette tilfellet. I vår sak må det tas en vurdering om utlegging av 
båt ved Stortjønna og den motoriserte ferdselen i den forbindelse strider mot verneformålet og om 
motorferdselen påvirker verneverdiene nevneverdig. Miljødirektoratets veileder «Rundskriv om 
forvaltning av verneforskrifter» påpeker at kravet om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene 
nevneverdig innebærer at dispensasjons-adgangen er snever. Det kan bare dispenseres i de tilfeller 
tiltaket vil ha ubetydelig eller begrenset virkning for verneverdiene.  
 
Siden en annen båteier har flyttet båten sin fra Stortjønna og til et vann utenfor nasjonalparken, vil 
ikke antall båtopplag i nasjonalparken øke ved å innvilge denne søknaden. Den motoriserte ferdselen 
for transport av båten inn til Stortjønna vil være knyttet til den ene turen. Fungerende 
nasjonalparkforvalter er av den oppfatning at utlegging av en båt som erstatter tidligere utlagt båt, 
samt motorisert ferdsel for å transportere båten inn ikke vil være merkbart negativt mot formålet 
med vernet, og legger ikke grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Det er 
derfor grunnlag for å behandle søknaden etter naturmangfoldlovens § 48. 
 
Fjellvatna har vært og er fremdeles en viktig ressurs, og mange fisker hver høst sitt vinterforråd med 
ørret og røye fra de mange gode fiskevatna i området. På statsallmenningen forvalter fjellstyrene 
fiskeretten. Fjelloven gir rett til fiske med blant annet garn og oter, og det er fjellstyrene som 
fastsetter nærmere regler for fiske. Bruk av båt er en forutsetning for å kunne drive garn- og oterfiske 
og det er derfor vanlig med båtopplag. Sørli fjellstyre foretok en registrering av alle båter sommeren 
2006 og en ny oversikt vil foreligge i løpet vinteren 2007. Det er ingen tradisjon for bruk av motorbåt 
i området. 
 
Båtbruken er dynamisk og delvis flyttes båter fra tid til annen mellom nærliggende vatn. Innenfor 
nasjonalparken må man ha tillatelse til å legge ut båt (jf. verneforskriften). Det er også nødvendig 
med tillatelse i forbindelse med eventuell frakt med snøscooter. På allmenningene vil fjellstyrene stå 
sentralt i de vurderinger som gjøres i forbindelse med båtbruk og –behov og nødvendige søknader 
om dispensasjoner. Fjellstyrene i Lierne har vurdert søknaden fra søker og gitt tillatelse etter 
fjelloven. 
 
Å bruke båt i forbindelse med fiske er tillatt og bruken reguleres i utgangspunktet av annet lovverk. 
Utplassering av båt krever tillatelse etter naturmangfoldlovens § 48, jf. de generelle 
vernebestemmelsene i verneforskriftens § 4, i tillegg til tillatelse fra rettighetshaver. Det er en 
restriktiv holdning til å øke antall utlagte båter ved de enkelte vann, så det er av avgjørende 
betydning at antall båter ved Stortjønna ikke økes som en følge av at det gis tillatelse til utlegging av 
båt. I dette tilfellet har tidligere båteier Arve Nordbakk flyttet sin båt bort fra Stortjønna, noe som 
reduserer antall båter ved Stortjønna fra fem til fire.  
 
I arbeidet med vernet og senere forvaltningsplanen så har det vært et mål at det i stedet for private 
båtplasser, så skal man legge til rette for at det legges ut allmenningsbåter i regi av fjellstyrene. 
Denne utviklingen har man oppfattet var et ønske også fra fjellstyrenes side. Dette kommer til 
uttrykk i forvaltningsplanens retningslinjer, der fjellstyrene var med i arbeidsgruppen; - «Søknader fra 
fjellstyret om å legge ut båter for allmennheten vil kunne påregne positiv behandling». Dette er med 
på å redusere behovet for antall båtplasser og båter blir mer tilgjengelig for allmenheten. 
 



 

 

21 
 

Denne problemstillingen er kommet opp i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen. I 
tillegg gir fjellstyret i denne saken positiv tillatelse til en privat båtplass, noe som kan oppfattes er et 
brudd med den linjen man ønsket å følge i arbeidet med forvaltningsplanen. Da det er tvil om hvilken 
praksis som skal følges vedtok nasjonalparkstyret i 2017 å utsette realitetsbehandlingen av søknaden 
til man er ferdig med revideringen av forvaltningsplanen. Dette er over fire år siden, og arbeidet med 
revideringen av forvaltningsplanen for Lierne nasjonalpark er utsatt, og det er uvisst når revidert 
forvaltningsplan blir ferdigstilt. Fungerende nasjonalparkforvalter er derfor innstilt på at søknaden nå 
realitetsbehandles av nasjonalparkstyret. Siden en annen båteier har flyttet båten sin utenfor 
nasjonalparken så vil ikke antall båtplasser øke ved å innvilge denne søknaden. Fjellstyret har også 
gitt et positivt svar til at søkeren om å opprette båtplassen, uten forbehold om 
nasjonalparkforvaltningens vedtak etter verneforskriften. 
 
I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for båtbruk og 
båtopplag vurdert. Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller 
kartfestet informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk 
mangfold, som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser på den aktuelle 
kjøreleien for å få transportert inn båten, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.  
 
Det er ikke rapportert hendelser, skader eller forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk 
mangfold i forhold til den båten som har ligget der tidligere. En har på grunnlag av tilgjengelig 
vitenskapelig - og erfarings basert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter 
omsøkte trasé ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller irreversible 
skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem. Med bakgrunn i dette, søker søknad, 
saksdokumentene fra Fjellstyrene i Lierne, forvaltningsplan for Lierne nasjonalpark anser fungerende 
nasjonalparkforvalter kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for at det kan fattes en beslutning, jf. 
nml § 8. Føre-var-prinsippet kommer kun til anvendelser der man ikke har tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, jf. nml § 9. Siden en annen båteier har flyttet båten sin fra Stortjønna og til et 
vann utenfor nasjonalparken, vil ikke den samlede belastningen i form av antall båtopplag i 
nasjonalparken øke ved å innvilge denne søknaden, jf. nml. § 10.  
 
Hvis tiltaket medfører miljøforringelse må dette dekkes av tiltakshaver, jf. nml §11. Man skal i 
forbindelse med transporteringen av båten benytte snøscooter på snødekt mark, noe som er den 
mest miljøvennlige metoden for transport av båt, jf. nml § 12. 
 
Hvis det gis tillatelse til utlegging av ny båt, vil det samtidig gis tillatelse til en tur med snøscooter for 
inntransportering av båten på snøføre. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 4 i verneforskriften for Lierne/Lijre, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Tor Erling Inderdal gis tillatelse til båtopplag ved Stortjønna, jf. kart i fig. 1 

• Det gis tillatelse til en tur med inntil to snøscootere som kjører sammen etter trasé inntegnet 
i fig. 2. 

 
Vilkår for vedtaket 

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

• Det skal føres kjørebok. 

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

• Kjørebok sendes ut i eget brev.  
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• Kjøreboka skal returneres til: 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer, 
innen 1. juni 2022 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 

 
Fig. 2: Kjøretrasé for bruk av inntil to snøscootere for å transportere inn båt til Stortjønna 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 55/2021 26.11.2021 

 
 
ST 55/2021 NP-2021-55 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om merking av sti opp til 

Semsklompen – Ti På Topp Verdal 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-55 vedlegg 1 - Søknad - merking av sti opp til Semsklompen - Ti På Topp Verdal 
271021  

2. NP-2021-55 vedlegg 2 - Søknad kart - merking av sti opp til Semsklompen - Ti På Topp Verdal 
271021  

3. NP-2021-55 vedlegg 3 - ber om Skæhkere sijte sine kommentarer - merking sti til 
Semsklompen - fung. forvalter 041121  

4. NP-2021-55 vedlegg 4 - Skæhkere sijte sine kommentarer - merking sti til Semsklompen - 
Skæhkere sijte 161121  

 
Søknad 
Ti På Topp Verdal v/Ann Sissel Vehus søkte i e-post datert 27. oktober 2021 om tillatelse til å merke 
sti opp til toppen av Semsklompen i forbindelse med at Semsklompen skal være en av de toppene for 
«Ti På Topp Verdal» i 2022. Deler av stien vil gå innenfor Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, men 
selve turkassen vil bli stående like utenfor nasjonalparkgrensen (se fig. 1). Sesongen for «Ti På Topp» 
er i utgangspunktet fra ca. 10. mai – 10. oktober, eksakt dato varierer i forhold til helg. Fjellpostene 
åpner ca. 10. juni, avhengig av snøforholdene. Traseen som vil bli benyttet er en allerede etablert sti 
som delvis er merket. Merkingen vil bli forsterket med trestikker i forbindelse med «Ti På Topp». 
 
«Ti På Topp» har i 2021 ca. 1600 deltagere som har registrert totalt i underkant av 17 000 forskjellige 
turer. De typiske fjellpostene, som Semsklompen vil bli, har 7-800 forskjellige turer i løpet av hele 
sesongen. Se http://verdal.xn--tiptopp-gxa.no/ for mer informasjon om «Ti På Topp Verdal». 
 
 

http://verdal.tipåtopp.no/
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Fig. 1: Kart over sti fra Malsådalen og opp til Semsklompen. Deler av stien går innenfor 
nasjonalparken. 
 
Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres 
med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, 
Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og 
naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag  
I brev fra Miljødirektoratet til Norsk Friluftsliv datert 9. september 2020 skriver direktoratet at 
utsetting av turposter, kjentmannsposter, turorientering mv. anses ikke som arrangement, men kan 
rammes av forbudet mot midlertidige innretninger, samt regelverket rundt organisert ferdsel. Etter 
fungerende nasjonalparkforvalters vurdering ansees «Ti På Topp» som organisert ferdsel som kan 
skade naturmiljøet, samt at merking av sti krever særskilt tillatelse etter verneforskriften.  
 
Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet skal ha en særskilt tillatelse med 
hjemmel i § 3, pkt. 5.2 i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark. 
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Forvaltningsmyndigheten kan videre med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3f etter søknad gi 
tillatelse til merking av sti. 
 
Begrunnelse 
Søknaden ble sendt Skæhkere sijte for uttalelse i e-post datert 4. november 2021 (vedlegg 3). I e-post 
datert 16. november (vedlegg 4) fra Skæhkere sijte v/Hanne Lena Wilks ber Skæhkere sijte om at det 
stilles vilkår om at merkingen tas ned høsten 2022 når «Ti På Topp» sesongen er over. Skæhkere sijte 
har ingen ytterligere kommentarer til søknaden. 
 
Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark vektlegger at det skal være god dialog 
mellom aktører som ønsker å utvikle organisert virksomhet i eller i tilknytning til verneområdene og 
forvaltningsmyndigheten. I henhold til forvaltningsplanen ligger det omsøkte området for merking av 
sti i brukssone B1 Skjækerdalen. Forvaltningsplanen åpner opp for et forholdsvis høyt bruksnivå for 
tradisjonelt friluftsliv i denne sonen. I dette tilfellet er det snakk om merking av sti opp til 
Semsklompen og organisert ferdsel i form av «Ti På Topp» i en begrenset periode. Turkassen for «Ti 
På Topp» blir stående like utenfor nasjonalparken (og landskapsvernområdet). 
 
Den omsøkte organiserte ferdselen vil ikke, som den er skissert i søknaden, ha langvarig negativ 
effekt på verneverdiene. Imidlertid vil det, på grunn av økt ferdsel, bli økt slitasje på vegetasjonen i 
stitraseen. Dette vil medføre kortvarig negativ effekt, frem til vegetasjonen har tatt igjen seg etter at 
«Ti På Topp» sesongen er over. Det vil bli stilt vilkår om at merkingen i nasjonalparken tas ned etter 
sesongen for å minimalisere ferdselens negative effekt på vegetasjonen i stitraseen. Med bakgrunn i 
dialogen mellom forvalter og søker, forvaltningsplanen, skriftlig tilbakemelding fra Skæhkere Sijte 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.  
 
Den organiserte ferdselen og merkingen av stien det er søkt om i dette tilfellet vil ikke medføre noen 
stor belastning på området, ut over økt slitasje på vegetasjonen i stitraseen. Uansett må tas særskilt 
hensyn til andre menneskers ferdsel, dyreliv, reindrift og vegetasjon, og ferdselen må gjøres så 
hensynsfullt som mulig. Nml. § 10 tillegges vekt når det settes vilkår om at merkingen i 
nasjonalparken skal tas ned etter endt «Ti På Topp» sesong. Ut fra de opplysninger som foreligger, er 
det ikke indikasjoner på at ferdselen vil føre til nevneverdige skader i terrenget. Skulle det likevel 
oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. All ferdsel vil 
foregå til fots, noe som medfører liten fare for varige skader på verneverdiene, jf. nml. § 12. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, fastsatt 
ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

• Ti På Topp Verdal v/Ann Sissel Vehus gis med hjemmel i verneforskriften for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark § 3, pkt. 5.2, tillatelse til organisert ferdsel «Ti På Topp» 
opp til Semsklompen. 

• Ti På Topp Verdal v/Ann Sissel Vehus gis med hjemmel i verneforskriften for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til merking av sti opp til 
toppen av Semsklompen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

o Det skal merkes med trestikker 
o Merkingen med trestikkene skal tas ned etter endt «Ti På Topp» sesong, og senest 

den 1. november 2022. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 10. mai 2022 til og med 20. oktober 2022. 
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Vilkår for vedtaket 

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

• Deltagerne skal informeres om at deltagerne i «Ti På Topp» går igjennom en nasjonalpark, og 
at det er viktig å sette søkelys på at det skal sette så få spor som mulig på naturmiljøet. 

• Brudd på vernebestemmelsene og vilkårene i dette vedtaket vil kunne medføre at tillatelsen 
trekkes tilbake med umiddelbar virkning. 

• Søker skal sende inn en kortfattet rapport om gjennomføringen av «Ti På Topp» sesongen, 
med minimum følgende opplysninger: 

o Antall deltagere totalt, og antall deltagere som var på Semsklompen, samt antall 
turer totalt til Semsklompen 

• Rapport for 2021 skal returneres til: 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
v/Nasjonalparkforvalter,  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer, 
innen 1. november 2022 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 56/2021 26.11.2021 

 
 
ST 56/2021 NP-2021-56 Skjækra landskapsvernområde – søknad om riving og oppføring av ny 

hytte - Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 
 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-56 vedlegg 1 - Oversendelse av søknad - riving og oppføring av Nåvasshytta - Snåsa 
kommune 291021 

2. NP-2021-56 vedlegg 2 - Søknad - ytre rammer riving og oppføring av Nåvasshytta - Snåsa 
kommune 291021 

3. NP-2021-56 vedlegg 3 - Søknad - byggetegninger oppføring av ny Nåvasshytta - Snåsa 
kommune 291021 

4. NP-2021-56 vedlegg 4 - Søknad - perspektivtegning 1 ny Nåvasshytta - Snåsa kommune 
291021 

5. NP-2021-56 vedlegg 5 - Søknad - perspektivtegning 2 ny Nåvasshytta - Snåsa kommune 
291021 

6. NP-2021-56 vedlegg 6 - Søknad - perspektivtegning 3 ny Nåvasshytta - Snåsa kommune 
291021 

7. NP-2021-56 vedlegg 7 - Søknad - perspektivtegning 4 ny Nåvasshytta - Snåsa kommune 
291021 

8. NP-2021-56 vedlegg 8 - Søknad - situasjonsplan ny Nåvasshytta - Snåsa kommune 291021 
9. NP-2021-56 vedlegg 9 - Søknad - fasader ny Nåvasshytta - Snåsa kommune 291021 
10. NP-2021-56 vedlegg 10 - Søknad - byggetegninger oppføring av nytt uthus Nåvasshytta - 

Snåsa kommune 291021 
 
Søknad 
Snåsa kommune har i brev datert 29. oktober 2021 oversendt søknad fra Snåsa fjellstyre om riving og 
oppføring av ny hytte og uthus Åsvatnet 1 (Nåvasshytta) med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i Snåsa 
kommune. Hytta ligger i Skjækra landskapsvernområde. Ny hytte vil bli 66,8 m2 BYA (se fig. 2 vedlegg 
3), mens nytt uthus vil bli 13,2 m2 BYA (se fig. 3 vedlegg 10), til sammen vil hytte og uthus bli 80,0 m2. 
I tilknytning til ny hytte søkes det om oppføring av en platting på 50 m2 (se fig. 4 og vedleggene 3 - 7). 
Dagens hytte og uthus/anneks er på til sammen 60,0 m2. 
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Fig. 1: Situasjonsplan som viser plassering av hytte og uthus som skal rives og plassering av ny hytte og nytt 
uthus i forhold til dagens – Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune. 

 

 
Fig. 2: Tegninger av ny hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 
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Fig. 3: Tegninger av ny hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 

 
Fig. 4: Perspektivtegning som viser plattingen rundt ny hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 
Bakgrunn 
I forskjellige saker der det har vært avvik mellom dispensasjon gitt av nasjonalparkstyret og faktisk 
bygningsmasse har den gjennomgående forklaringen fra hytteeierne på hvorfor bebygd areal (BYA) 
har blitt større enn hva dispensasjonen ga tillatelse til, vært at utvendig svill og/eller utvendig 
reisverk er benyttet som utgangspunkt for antall m2. Dermed kommer utlekting og bordkledning i 
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tillegg. Dette praksisen oppgis å være standard praksis, og samme mål oppgis i søknader til 
kommunene og for så vidt i søknader til nasjonalparkstyret. Dette begrunnes med at valg av 
leverandør og løsning (f.eks. stående eller liggende kledning) på ytterkledning ikke skal være av 
betydning. Veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier at for beregning av 
BYA tas mål av ytterveggs utside. Det er tydeligvis forskjellig oppfatninger om dette betyr utvendig 
svill/reisverk eller utvendig kledning. Veileder sier ingenting om dette betyr med eller uten kledning. 
Snåsa fjellstyre fikk erfare dette i forbindelse med tilsyn av byggesak der Statens naturoppsyn var og 
kontrollmålte fjellstyrets hytte oppi Ryplia. Dette er redegjort for av nasjonalparkstyret når det i 
etterkant ble gitt tillatelse til utvidelse av hytta og oppføring av platting i brev datert 10. mars 2021. 
 
Dispensasjoner gitt i byggesaker frem til dags dato må med bakgrunn i dette benytte utvendig 
svill/utvendig reisverk som utgangspunkt for oppmåling av bebygd areal (BYA) på bygninger. For 
fremtidige byggesaker må det gå tydelig frem av dispensasjonen hvordan areal av bygningene skal 
måles, og dette må inn i forvaltningsplanene. 
 
Målene på tegningene av hytte og uthuset som er lagt ved søknaden fra Snåsa fjellstyre er utvendig 
svill/utvendig reisverk, og de 80 m2 som oppgis som areal for hytta 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 nye bygninger 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 hytte og 
uthus/anneks på til sammen 60,0 m2, og erstatte det med ny hytte på 66,8 m2 og et nytt uthus på 
13,2 m2. Dette medfører at den samlede bygningsmassen vil bli 20 m2 større enn dagens bygninger, 
noe som vil øke fotavtrykket av bygninger i verneområdet. Nåvasshytta er ei utleiehytte som 
allmennheten kan låne og benytte. Det står både hytte og uthus der i dag, og utvidelsen av 
bygningsmassen vil etter forvalters vurdering ikke være negativt for verneformålet og heller ikke 
påvirke verneverdiene nevneverdig negativt. Søknaden kan derfor behandles etter 
naturmangfoldlovens § 48 i naturmangfoldloven.  
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Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier at det kan tillates at fritidshytte og 
uthus/anneks kan være inntil 80 m2 bebygd areal (BYA), jf. Norsk standard 3940. For utleiehytter er 
det ikke nedfelt noen retningslinjer knyttet til bebygd areal. Dette er tema nå under revideringen av 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde. I forbindelse med behandlingen av 
avvikssakene høsten 2020 og frem til nå i 2021 har det blitt avdekket en smule forvirring rundt 
utgangspunktet for oppmåling av bebygd areal. 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. 
 
Dagens Nåvasshytta er av så dårlig forfatning at for å opprettholde den utleievirksomheten som er på 
stedet så er det nødvendig med en total renovering / nybygg. I utgangspunktet er det av avgjørende 
betydning at antall bygninger i verneområde ikke øker. Imidlertid må denne saken sees i 
sammenheng med sak NP-2021-57, oppføring av sikringsbu ved Nåvasshytta.  
 
I forbindelse med behandling av søknad om ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger skal det legges vekt på om hvorvidt ombyggingen/utvidelsen vil påvirke landskapets art 
eller karakter. En utvidelse må vurderes opp mot det opprinnelige byggets størrelse og plassering, 
terrengform og vegetasjonssammensetning på det aktuelle stedet, bl.a. med tanke på eksponering. 
Man vil generelt være varsomme i forhold til vesentlige utvidelser av eksisterende bygningsmasse. 
Ny hytte vil bli stående på samme tomt som den gamle hytta, mens nytt uthus vil flyttes noe 
vestover. Nytt uthus vil stå nærmere ny hytte og vil medføre en fortetning av bygningsmassen, noe 
som vil være positivt i forhold til landskapets egenart. 
 
Med bakgrunn i nasjonalparkstyrets tidligere vedtak i 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.  
 
Gjennomføringen av tiltaket vil øke arealet av bygningene på hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta, og vil 
medføre noe økt belastning for området i form av fotavtrykk og økt ferdsel, jf. nml. § 10 om samlet 
belastning. Imidlertid er tiltaket knyttet opp mot utleiehytte, og vil ikke skape presedens for 
fritidshytter. Ut fra de opplysninger som foreligger, vil ikke tiltaket medføre skade på 
naturmangfoldet. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av 
tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder vurderinger om dette er en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i 
nml., vises det til vurderinger om at tiltaket vil medføre en fortetning av bygningsmassen ved hytta.  
 
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 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til å 
rive hytte og uthus ved Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i Snåsa kommune. 

o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 
og leveres på godkjent avfallsdeponi. 
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• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til oppføring av ny 
hytte på maksimum 66,8 m2 ved hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i 
Snåsa kommune. 

o Hytta på 66,8 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 2). 
o Målene av hytta er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til oppføring av nytt 
uthus på maksimum 13,2 m2 ved hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i 
Snåsa kommune. 

o Uthuset på 13,2 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 3). 
o Målene av uthuset er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav a gis Snåsa fjellstyre tillatelse til 
oppføring av platting i tilknytning til hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i 
Snåsa kommune. 

o Plattingens størrelse er på til sammen 50,0 m2, og utformingen av plattingen skal 
være i henhold til fig. 2 og 4. 

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

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

• Bygningene skal plasseres i terrenget som vist i vedlagt situasjonsplan (se fig. 1). 

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

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

• Tiltaket skal godkjennes/vurderes av Snåsa 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 57/2021 26.11.2021 

 
 
ST 57/2021 NP-2021-57 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av sikringsbu ved 

Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-57 vedlegg 1 - Søknad - oppføring av sikringsbu ved Åsvatnet 1 Nåvasshytta - Snåsa 
fjellstyre 271021 

2. NP-2021-57 vedlegg 2 - Søknad - situasjonsplan ny sikringsbu Nåvasshytta - Snåsa fjellstyre 
271021 

3. NP-2021-57 vedlegg 3 - Søknad - situasjonsplan ny Nåvasshytta og nytt uthus - Snåsa 
fjellstyre 271021 

4. NP-2021-57 vedlegg 4 - Søknad - byggetegninger ny sikringsbu Nåvasshytta - Snåsa fjellstyre 
271021 

 
Søknad 
Snåsa fjellstyre søker i brev datert 27. oktober 2021 om å få oppføre ei sikringsbu i tilknytning til sin 
utleiehytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i Snåsa kommune. Nåvasshytta ligger i 
Skjækra landskapsvernområde. Nåvasshytta er søkt revet og oppført på nytt (gjelder både hytte og 
uthus), se sak ST 56/2021. Sikringsbu vil bli på 12,1 m2 BYA (se fig. 1 vedlegg 4). Ny hytte og nytt 
uthus vil bli på til sammen 80,0 m2 hvis nasjonalparkstyret går inn for fungerende 
nasjonalparkforvalters innstilling til vedtak i sak ST 56/2021. 
 

 
Fig. 1: Tegninger av ny sikringsbu ved hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 
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Fig. 2: Situasjonsplan som viser plassering av hytte og uthus som skal rives og plassering av ny hytte og nytt 
uthus i forhold til dagens – Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune. 

 

 
Fig. 3: Situasjonsplan som viser plassering av sikringsbu i forhold til eksisterende hytte og uthus – Nåvasshytta 
Åsvatnet 1 i Snåsa kommune. 
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Bakgrunn 
I forskjellige saker der det har vært avvik mellom dispensasjon gitt av nasjonalparkstyret og faktisk 
bygningsmasse har den gjennomgående forklaringen fra hytteeierne på hvorfor bebygd areal (BYA) 
har blitt større enn hva dispensasjonen ga tillatelse til, vært at utvendig svill og/eller utvendig 
reisverk er benyttet som utgangspunkt for antall m2. Dermed kommer utlekting og bordkledning i 
tillegg. Dette praksisen oppgis å være standard praksis, og samme mål oppgis i søknader til 
kommunene og for så vidt i søknader til nasjonalparkstyret. Dette begrunnes med at valg av 
leverandør og løsning (f.eks. stående eller liggende kledning) på ytterkledning ikke skal være av 
betydning. Veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier at for beregning av 
BYA tas mål av ytterveggs utside. Det er tydeligvis forskjellig oppfatninger om dette betyr utvendig 
svill/reisverk eller utvendig kledning. Veileder sier ingenting om dette betyr med eller uten kledning. 
Snåsa fjellstyre fikk erfare dette i forbindelse med tilsyn av byggesak der Statens naturoppsyn var og 
kontrollmålte fjellstyrets hytte oppi Ryplia. Dette er redegjort for av nasjonalparkstyret når det i 
etterkant ble gitt tillatelse til utvidelse av hytta og oppføring av platting i brev datert 10. mars 2021. 
 
Dispensasjoner gitt i byggesaker frem til dags dato må med bakgrunn i dette benytte utvendig 
svill/utvendig reisverk som utgangspunkt for oppmåling av bebygd areal (BYA) på bygninger. For 
fremtidige byggesaker må det gå tydelig frem av dispensasjonen hvordan areal av bygningene skal 
måles, og dette må inn i forvaltningsplanene. 
 
Målene på tegningene av sikringsbua som er lagt ved søknaden fra Snåsa fjellstyre er utvendig 
svill/utvendig reisverk, og de 12,1 m2 som oppgis som areal for sikringsbua 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. De spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 
gir ingen hjemmel for å innvilge dispensasjon fra verneforskriften for oppføring av nye bygninger i 
landskapsvernområdet. 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 nye bygninger 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 sikringsbu, noe som vil være 
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en helt ny bygning i landskapsvernområdet. Dette medfører at den samlede bygningsmassen i form 
av antall bygninger og areal nedbygd vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger i 
verneområdet. Imidlertid er Nåvasshytta ei utleiehytte som allmennheten kan låne og benytte.  
 
Krav til sikringsbu/reservebyggverk for utleiehytter er ikke tydelig angitt i byggeforskrifter fra 1985 til 
i dag. Behov for sikringsbu må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra følgende, ref. Teknisk 
Forskrift 2017 (TEK17): «Byggverk som boligbrakker og overnattingssteder som ligger avsides, og 
hvor en må forutsette rømning til det fri, må ha reservebyggverk som kan brukes til overnatting i 
tilfelle brann, når det ikke finnes annet egnet byggverk i nærheten». 
 
Fjellhytter (utleie) ligger jfr. inndeling i risikoklasser (TEK17) i en gråsone mellom fritidsbolig og 
overnattingssted. Det er derfor ikke entydig at enhver fjellhytte må ha sikringsbu. Behov for 
sikringsbu må derfor vurderes i hver enkelt hyttes tilfelle av eier. En slik risikovurdering må blant 
annet bygge på momenter som avstand til vegforbindelse, klimatiske forhold, mulighet for å 
kontakte hjelp (mobildekning) og avstand til nærliggende nabohytter. Fjellstyret har gjennomgått de 
enkelte hyttene og behovet for sikringsbu. For Nåvasshytta har fjellstyret konkludert med at behovet 
for sikringsbu er stort. Dette er begrunnet i stor avstand fra vei og nabohytter, ingen mobildekning 
ved hytta, hardt vinterklima og stor utleie vinterstid. 
 
Det står både hytte og uthus der i dag, og en økning av antall bygninger vil isolert sett kunne medføre 
noe begrenset negativ effekt for verneformålet og verneverdiene. Imidlertid er behovet for 
sikringsbu knyttet til utleiehytte, og vil ikke skape presedens ovenfor private fritidshytter. Sikringsbua 
skal ikke fungere som et anneks for hovedhytta, og vil ikke kunne leies ut i tillegg til hovedhytta. 
Dette betyr at oppføring av ei sikringsbu ikke vil medføre økt samlet belastning med bakgrunn i økt 
ferdsel, men oppføringen av sikringsbu vil øke fotavtrykket fra bygninger. Den begrensede negative 
effekten på verneformålet og verneverdiene må vurderes opp mot behovet for sikringsbu. 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier at det skal stilles særskilte krav til søker for 
å dokumentere behovet for oppføring av nye bygninger. Søker har dokumentert, gjennom en 
brannteknisk vurdering av utleiehyttene utført av Norconsult, samt egne vurderinger at behovet for 
sikringsbu ved Nåvasshytta er stort. Oppføring av sikringsbu vil ha begrenset negativ effekt på 
verneformålet og verneverdiene, og dette må vurderes opp mot behovet for sikringsbu. Etter 
fungerende nasjonalparkforvalters vurdering er behovet for sikringsbu viktigere enn den begrensede 
negative effekten tiltaket vil ha på verneformålet og verneverdiene. Søknaden kan derfor behandles 
etter naturmangfoldlovens § 48 i naturmangfoldloven.  
 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier at det kan tillates at fritidshytte og 
uthus/anneks kan være inntil 80 m2 bebygd areal (BYA), jf. Norsk standard 3940. For utleiehytter er 
det ikke nedfelt noen retningslinjer knyttet til bebygd areal. Dette, samt sikringsbu, vil være tema nå 
under revideringen av forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde. I forbindelse med 
behandlingen av avvikssakene høsten 2020 og frem til nå i 2021 har det blitt avdekket en smule 
forvirring rundt utgangspunktet for oppmåling av bebygd areal. 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. 
Vedlagte tegninger tar utgangspunkt i utvendig svill når mål oppgis. 
 
I forbindelse med behandling av søknad om nye bygninger skal det legges vekt på om hvorvidt 
bygningen vil påvirke landskapets art eller karakter. Et nytt bygg må vurderes opp mot byggets 
størrelse og plassering, terrengform og vegetasjonssammensetning på det aktuelle stedet, bl.a. med 
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tanke på eksponering. Ny sikringsbu vil bli plassert i tilknytning til eksisterende bygninger, dog i 
forsvarlig avstand i tilfelle brann (se fig. 2 og 3). 
 
Med bakgrunn i nasjonalparkstyrets tidligere vedtak i 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.  
 
Gjennomføringen av tiltaket vil øke antall bygninger i landskapsvernområdet og ved hyttetomt 
Åsvatnet 1 Nåvasshytta, og vil medføre noe økt belastning for området i form av fotavtrykk, jf. nml. § 
10 om samlet belastning. Imidlertid er tiltaket knyttet opp mot utleiehytte, og sikkerheten til 
leietakere, og vil ikke skape presedens for fritidshytter. Ut fra de opplysninger som foreligger, vil ikke 
tiltaket medføre nevneverdig skade på naturmangfoldet. Skulle det likevel oppstå skader som må 
rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder vurderinger om dette er 
en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i nml., vises det til at bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved 
skal fraktes ut av landskapsvernområdet og leveres på godkjent avfallsdeponi.  
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 4 i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde 
fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til oppføring av ny 
sikringsbu på maksimum 12,1 m2 ved hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 
80/1/32 i Snåsa kommune. 

o Sikringsbua på 12,1 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 1). 
o Målene av hytta er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Sikringsbua skal plasseres i terrenget som vist i vedlagt situasjonsplan (se fig. 3). 

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

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

• Tiltaket skal godkjennes/vurderes av Snåsa 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 58/2021 26.11.2021 

 
 
ST 58/2021 NP-2021-58 Skjækra landskapsvernområde – søknad om riving og oppføring av nytt 

uthus – Setertjønna 5 – Jan Ketil Grande 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-58 vedlegg 1 - Oversendelse av søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - 
Steinkjer kommune 271021  

2. NP-2021-58 vedlegg 2 - Søknad - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 
041021 

3. NP-2021-58 vedlegg 3 - Beskrivelse av tiltaket riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan 
Ketil Grande 041021 

4. NP-2021-58 vedlegg 4 - Følgeskriv - riving og oppføring av uthus til fritidsbolig - Jan Ketil 
Grande 041021 

5. NP-2021-58 vedlegg 5 - Fasader - nytt uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 041021 
6. NP-2021-58 vedlegg 6 - Byggetegninger - nytt uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 041021 
7. NP-2021-58 vedlegg 7 - Situasjonskart - nytt uthus til fritidsbolig - Jan Ketil Grande 041021 

 
 
 
Søknad 
Steinkjer kommune har i brev datert 27. oktober 2021 oversendt 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 18,0 m2 BYA (14,7 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 øke til 93,0 m2 hvis søknaden innvilges og 
eksisterende uthus rives og erstattes med et nytt og større 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: Situasjonsplan som viser plassering av eksisterende hytte og nytt uthus – Setertjønna 5 i Steinkjer 
kommune. 

 

 
Fig. 2: Tegninger av nytt uthus og eksisterende hytte Setertjønna 5 i Steinkjer kommune 
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Fig. 3: Fasadetegninger av nytt uthus ved hytte Setertjønna 5 i Steinkjer kommune 
 

Bakgrunn 
I forskjellige saker der det har vært avvik mellom dispensasjon gitt av nasjonalparkstyret og faktisk 
bygningsmasse har den gjennomgående forklaringen fra hytteeierne på hvorfor bebygd areal (BYA) 
har blitt større enn hva dispensasjonen ga tillatelse til, vært at utvendig svill og/eller utvendig 
reisverk er benyttet som utgangspunkt for antall m2. Dermed kommer utlekting og bordkledning i 
tillegg. Dette praksisen oppgis å være standard praksis, og samme mål oppgis i søknader til 
kommunene og for så vidt i søknader til nasjonalparkstyret. Dette begrunnes med at valg av 
leverandør og løsning (f.eks. stående eller liggende kledning) på ytterkledning ikke skal være av 
betydning. Veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier at for beregning av 
BYA tas mål av ytterveggs utside. Det er tydeligvis forskjellig oppfatninger om dette betyr utvendig 
svill/reisverk eller utvendig kledning. Veileder sier ingenting om dette betyr med eller uten kledning.  
 
Dispensasjoner gitt i byggesaker frem til dags dato må med bakgrunn i dette benytte utvendig 
svill/utvendig reisverk som utgangspunkt for oppmåling av bebygd areal (BYA) på bygninger. For 
fremtidige byggesaker må det gå tydelig frem av dispensasjonen hvordan areal av bygningene skal 
måles, og dette må inn i forvaltningsplanene. 
 
Målene på tegningene av eksiterende hytte og nytt uthuset som er lagt ved søknaden fra Jan Ketil 
Grande er utvendig svill/utvendig reisverk, og de 18,0 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. 
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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. 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 
I forbindelse med behandlingen av avvikssakene høsten 2020 og frem til nå 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. 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 18,0 m2 (BYA). 
Dette medfører at den samlede bygningsmassen (hytte og uthus) på Setertjønna 5 vil øke fra dagens 
87,0 m2 til 93,0 m2.  
 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier at det kan tillates at fritidshytte og 
uthus/anneks kan være inntil 80 m2 bebygd areal (BYA), jf. Norsk standard 3940. En eventuell 
innvilgelse av søknaden vil stride mot retningslinjene i forvaltningsplanen og øke fotavtrykket av 
bygninger i verneområdet. En tillatelse vil også skape presedens for tilsvarende saker både i Skjækra 
landskapsvernområde og i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. 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 en utvidelse av bygningsmassen ved å rive dagens uthus og oppføre et nytt og 
større uthus vil etter forvalters vurdering være negativt for verneformålet og på sikt kunne påvirke 
verneverdiene negativt. Søknaden kan derfor ikke behandles etter naturmangfoldlovens § 48 i 
naturmangfoldloven.  
 
Med bakgrunn i nasjonalparkstyrets tidligere vedtak i 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.  
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En eventuell innvilgelse av søknaden ville vært i strid med retningslinjene i forvaltningsplanen, og 
skapt presedens for tilsvarende søknader. Dette ville økt den samlede belastningen for 
verneområdet, og nml. § 10 om samlet belastning er tillagt betydelig vekt i denne saken. Fungerende 
nasjonalparkforvalters tilrådning er at søknaden avslås, slik at nml. §§ 11 og 12 ansees ikke som 
relevant ved avslag. 
 
Det kan foretas alminnelig vedlikehold av eksisterende uthus 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. Søknaden 
om å rive uthuset kunne for så vidt vært innvilget, men fungerende nasjonalparkforvalter foreslår at 
denne delen av søknaden også avslås, så får heller søker komme tilbake med en ny søknad om riving 
hvis dette fortsatt er aktuelt.  
 
 
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 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. 

• 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. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 59/2021 26.11.2021 

 
 
ST 59/2021 NP-2021-59 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – fremdriftsplan for 

revidering av forvaltningsplanene 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-59 vedlegg 1 – forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere  
2. NP-2021-59 vedlegg 2 – forvaltningsplan for Lierne/Lijre nasjonalpark 
3. NP-2021-59 vedlegg 3 – forvaltningsplan for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde 
4. NP-2021-59 vedlegg 4 – besøksstrategi for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker og 

Skjækra landskapsvernområde 
 
Forvaltningsplanene kan dere laste ned her: 
https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/forvaltningsplan 
Besøksstrategien kan dere laste ned her: 
https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/besoksstrategi 
 
Bakgrunn 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtok revidert fremdriftsplan for revideringen av 
forvaltningsplanene for Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne 
nasjonalpark under sitt møte den 24. november 2020: 
 
Tabell 1: Revidert fremdriftsplan for revideringen av forvaltningsplanene for Skjækra landskapsvernområde, 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark (det som står i gult er gjennomført). 

Aktivitet Ansvarlig Måned År 

Godkjent prosjektplan Np- styre Juni 2016 

Oppstartsmelding – sendes ut til alle berørte parter Np- styre November 2016 

Oppstartsmøter med grunneierne, kommunen og andre 
brukerinteresser 

NP-forvalter Januar -  
Mars 

2017 

Høringsfrist oppstartsmelding NP-forvalter Mai 2017 

Oppsummering av tilbakemelding på oppstartsmelding og 
oppstartsmøtene 

Np- styre Juni 2017 

Godkjent prosjektplan for besøksstrategi NP-styre Juni 2017 

Møte med Rådgivende utvalg Leder RU November  2017 

Særmøter med spesielle brukerinteresser  NP-forvalter Jan - Mars 2018 

Planarbeid, befaringer og kartlegging/dokumentering. 
Resultat brukerundersøkelsene. 

NP-forvalter Mars - 
August 

2018 

Besøksstrategi for godkjent for Skjækra 
landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og 
Lierne nasjonalpark 

Miljødirektoratet Juni 2020 

Ferdig utkast til retningslinjer for byggesaker NP- styre Mars 2021 

Ferdig planutkast NP- styre November 2021 

Planutkast sendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang NP-styre November 2021 

Faglig tilbakemelding - gjennomgang av planutkast 
  

Miljødirektoratet Januar 2022 

https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/forvaltningsplan
https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/besoksstrategi
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Tilpasninger etter faglig gjennomgang NP-forvalter Februar 2022 

Planutkast (for høring) NP- styre Februar 2022 

Presentasjon av planutkast for grunneierne, kommunen og 
andre brukerinteresser. 

NP-forvalter Mars 2022 

Konsultasjon med Sametinget NP-forvalter Mars 2022 

Høringsfrist NP-forvalter Juli 2022 

Merknadsbehandling. Oppsummering av høringsinnspill. NP- styre August 2022 

Oversendelse av forslag til forvaltningsplaner og 
oppsummering av høringsuttalelsene til Miljødirektoratet 

NP-forvalter September 2022 

Godkjenning forvaltningsplan Miljødirektoratet November 2022 

Ferdigstilling og publisering av forvaltningsplan NP-forvalter Desember 2022 

 
Styreleder og fungerende nasjonalparkforvalter vil redegjøre for hvordan den daglige forvaltningen 
av verneområdene gjennomføres mens nasjonalparkforvalter er sykemeldt. Med bakgrunn i dagens 
situasjon foreslår fungerende nasjonalparkforvalter at nasjonalparkstyret utsetter saken om revidert 
fremdriftsplan for revideringen av forvaltningsplanene til nasjonalparkforvalter er tilbake i jobb.  
 
Forvalters tilrådning: 

• Nasjonalparkstyret tar informasjonen fra styreleder og fungerende nasjonalparkforvalter 
angående revidering av fremdriftsplan til orientering. 

• Arbeidet med revidert fremdriftsplan for revidering av forvaltningsplan utsettes til 
nasjonalparkforvalter er tilbake i jobb. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 60/2021 26.11.2021 

 
 
ST 60/2021 NP-2021-60 Flere verneområder - bestillingsdialog med SNO/Miljødirektoratet 
  2021/202 

• Tiltaksmidler 2022 

• Bestilling av SNO ressurs 2022 

• Driftsbudsjett 2022 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-60 vedlegg 1 - Prosjektbeskrivelse ny bru Tjallbekken - Fjellstyrene i Lierne 081121 
2. NP-2021-60 vedlegg 2 - Budsjett ny bru Tjallbekken - Fjellstyrene i Lierne 081121 
3. NP-2021-60 vedlegg 3 - Søknad om tiltaksmidler - Lakavasstien - Fjellstyrene i Lierne 091121 
4. NP-2021-60 vedlegg 4 - Budsjett - søknad om tiltaksmidler - Lakavasstien - Fjellstyrene i 

Lierne 091121 
5. NP-2021-60 vedlegg 5 - Oppmåling av behov - Lakavasstien - Fjellstyrene i Lierne 091121 
6. NP-2021-60 vedlegg 6 - Søknad om tiltaksmidler - Steinkjer kommuneskoger 111121 
7. NP-2021-60 vedlegg 7 - Søknad om tiltaksmidler - Kloppbru Svartberga - Steinkjer 

kommuneskoger 111121.pdf 
8. NP-2021-60 vedlegg 8 - Søknad om tiltaksmidler - revidert budsjett - Snåsa fjellstyre 121121 
9. NP-2021-60 vedlegg 9 - Søknad om tiltaksmidler - hovedinnfallsport Grønningen - Statskog 

131120 
10. NP-2021-60 vedlegg 10 - Søknad om tiltaksmidler - prosjekt gangsti - Statskog 131120 
11. NP-2021-60 vedlegg 11 - Søknad om tiltaksmidler - intensjonsavtale om tilrettelegging - 

Statskog 131120 
12. NP-2021-60 vedlegg 12 - Søknad om tiltaksmidler - prosjektbeskrivelse tiltak 2 - 5 - Statskog 

131120 
13. NP-2021-60 vedlegg 13 - NP-styret - rammer og opplegg for bestillingsdialogen - 

Miljødirektoratet 031120 
14. NP-2021-60 vedlegg 14 - Søknad om tiltaksmidler - forsterking av kjøretrasé inn til Hykla - 

Låarte sijte 121121 

 
Bakgrunn 
Tiltaksarbeidet er en formalisert prosess mellom forvaltningsmyndigheten, SNO lokalt, grunneiere, 
rettighetshavere og lokale prosjekteiere for å sikre god dialog og forutsigbarhet med hensyn til 
prioritering av oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak i felt. Tiltaksmøtene er en arena for 
rapportering fra SNO lokalt, grunneiere, rettighetshavere og lokale prosjekteiere, der det drøftes 
status, utfordringer og tiltaksbehov. Dette er et grunnlag for forvaltningsmyndighetens innmelding av 
behov for oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak, samt innmelding av behov for tiltaksmidler til 
Miljødirektoratet. 
 
Det har pr. dags dato ikke kommet noe brev fra Miljødirektoratet om føringene for 
bestillingsdialogen 2022 og innmelding av behov for midler til tiltak, drift av styret mv. Fungerende 
nasjonalparkforvalter tar derfor utgangspunkt i fjorårets brev fra Miljødirektoratet (se vedlegg 13). 
Hvis Miljødirektoratet sender ut brev om føringer for 2022 før møte i nasjonalparkstyret den 26. 
november vil dette bli ettersendt. 
  
Forvaltningsmyndigheten prioriterer bruken av tildelte midler. Direktoratet bemerker imidlertid 
følgende: 
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• Hovedtrekkene i prioriteringen fra forvaltningsmyndigheten og prioriteringene i «Strategi for 
bruk av tiltaksmidler 2020-2025» skal følges. 

• Direktoratet vil gi tilbakemelding om omsøkte tiltak som faller utenfor rammene for 
budsjettposten 

 
I forslag til statsbudsjett for 2021 står følgende under postbeskrivelsen av 1420.31 (utdrag): 

"Midlane dekkjer statlege investeringsutgifter og andre typar tiltak i verneområde.  
Midlane går til tiltak som er naudsynte for å ta vare på verneverdiane, inkludert utgreiingar som 
er naudsynte før tiltak, informasjonstiltak og skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. 
Tilretteleggingstiltaka omfattar opparbeiding av stigar, klopping og merking for å betre tilgjenget 
i verneområda, og samstundes styre ferdsla i og rundt sårbar natur i verneområda. 
Midlane blir òg nytta til informasjonstiltak i alle typar av verneområde i samband med ny 
merkevare for Noregs nasjonalparkar, og til utarbeiding av besøksstrategiar for nasjonalparkar 
og andre verneområde med store besøkstal eller særskilde utfordringar.  
Alle tiltak skal vere i tråd med godkjent forvaltings-/skjøtselsplan for verneområda 
og andre relevante styringsdokument".  

 
Tiltaksmidler er: 

• 31-poster er statlige investeringsmidler 
• Investere/kjøpe varer og tjenester i tråd med budsjett-teksten. 
• Utgifter som er nødvendige for å ivareta verneformålet og til investering i informasjon, 

skjøtsel og tilrettelegging, samt (større) anskaffelser av nødvendig utstyr.  
• Kan ikke annonseres/lyses ut eller tildeles som driftstilskudd etc! 

 
Styrets nye vedtekter § 8.2 Skjøtsel og tilrettelegging sier følgende: 

• Som forvaltningsmyndighet skal styret ut fra naturmangfoldloven § 33 og verneformålet i de 
enkelte verneforskrifter vurdere behov for og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og 
tilrettelegging.  

• Forvaltningstiltak iverksettes på et kunnskapsbasert grunnlag i samsvar med vedtatte 
forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. 

• Nasjonalparkstyret skal utarbeide årlige prioriteringer av skjøtsels- og forvaltningstiltak i 
verneområdene i tråd med den flerårige tiltaksplanen. 

• Styret skal etablere et nært samarbeid med Statens naturoppsyn lokalt.  
• Styret tildeles etter søknad til Miljødirektoratet årlig midler til skjøtsel og forvaltning til 

prioriterte tiltak i henhold til vedtatte forvaltningsplaner / skjøtselsplaner.  
• Tildelingene skjer ut ifra de budsjettmessige rammer det enkelte året. Nasjonalparkstyret 

prioriterer bruken av de tildelte midlene. 
 
Den godkjente besøksstrategien vil være et viktig dokument når bruken av tiltaksmidler og SNO-
ressurs skal prioriteres. Tiltak skal være forankret i besøksstrategien hvis det skal tildeles midler til 
tiltaket. Dette vil si at allerede påbegynte prosjekt vil bli prioritert også i 2022. Oversikt over 
tiltak/prosjekt som det er gitt midler til i 2021: 

• Raudbergstien – kr 65 000,- 
• Hovedinnfallsport Lifjellet – kr 140 000,- 
• Hovedinnfallsport Grønningsgrubba kr 150 000,- 
• Grønningsgrubba og omegn – kr 45 000,- 
• Harbakvollen – kr 100 000,- 
• NP-bautaen – kr 10 000,- 
• Temaplakater – kr 10 000,- 
• Tjallbekken – kr 80 000,- 
• Utkjøring av ved – kr 20 000,- (SNO) 
• Opprydding leirplass Berglia – kr 10 000,- (SNO) 
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Økonomien rundt tiltakene utkjøring av ved (kr 20 000,-) og opprydding av leirplass oppi Berglia (kr 
10 000,-) har gått gjennom Statens naturoppsyn (SNO), og har blitt utført av fjellstyrene og Steinkjer 
kommuneskoger etter tjenestekjøp med SNO. På grunn av mindre bruk av midler til 
hovedinnfallsportene har det blitt brukt mer på Statskog og Snåsa fjellstyre sitt prosjekt ved 
Grønningsgrubba og forsterking av kjøretraseen inn til Harbakvollen. Midlene til flytting av 
nasjonalparkbautaen i Snåsa og til å produsere temaplakater er heller ikke benyttet. Disse midlene 
har gått il Harbakvollen seterlag. Endelig fordeling av tiltaksmidlene ble slik: 

• Fjellstyrene i Lierne – Raudbergstien – kr 65 000,- 
• Lierne Nasjonalparksenter – Hovedinnfallsport Lifjellet og Grønningsgrubba – kr 133 476,- 
• Statskog og Snåsa fjellstyre – Grønningsgrubba og omegn – kr 141 524,- 
• Harbakvollen seterlag – kjøretrasé – kr 180 000,- 
• Fjellstyrene i Lierne – bru over Tjallbekken – kr 80 000,- 
• Utkjøring av ved – kr 20 000,- (SNO) 
• Opprydding leirplass Berglia – kr 10 000,- (SNO) 

 
Opprinnelig så fikk styret tildelt kr 520 000,- over post 1420.31 tiltak i verneområder. Våren 2021 fikk 
styret en ekstratildeling på kr 80 000,- for bygging av bru over Tjallbekken. Alle midlene er brukt opp 
for 2021. Raudbergstien er ferdigstilt, og det er ikke aktuelt med midler til denne stien i 2022. Det 
gjenstår fortsatt noe arbeid med bru over Tjallbekken, samt kjøretraseen fra Melasletta til nybrua 
over Skjækra og frem til Harbakvollen.  
 
Erfaringene ved å se på de forskjellige sakene med avvik fra dispensasjon til faktisk bygningsmasse 
viser at det er behov for en gjennomgang av alle byggesaker i Skjækra landskapsvernområde. 
Forvalter vil derfor foreslå at styret ber Statens naturoppsyn (SNO) om å gjennomføre kontroll av alle 
nye byggesaker. Det er også et behov for å gjennomføre kontroll av eldre byggesaker i Skjækra LVO 
etter vernet i 2004. For at dette skal gjøres må forvalter gjøre en jobb med å søke opp gamle saker i 
arkivet, noe som kan være tidkrevende. Pr. i dag er det ikke kapasitet til dette hos forvalter, slik at 
det foreslås at dette utsettes. Samtidig er det ønskelig at alle bygninger i Skjækra LVO blir fotografert 
på nytt, slik at vi kan sammenligne med bilder tatt rett etter vernet i 2005. 
 
På grunn av nasjonalparkforvalterens bortgang ble bestillingsdialogmøte 1, som var planlagt den 13. 
november, utsatt. Ny dato er ennå ikke fastsatt, men møte vil bli avholdt i første halvdel av 
desember. Det hadde vært ønskelig at bestillingsdialogmøte 1 gjennomføres før vi vedtar endelig 
bestilling av tiltaksmidler og SNO-ressurs. Fristen for å melde inn behov er satt til 10. januar 2021, slik 
at det er forholdsvis god tid. Forvalter foreslår derfor at styret delegerer til Arbeidsutvalget å fatte 
endelig vedtak om bestilling av tiltaksmidler og SNO-ressurs, samt innmelding av behov for 
driftsmidler.   
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre delegerer til Arbeidsutvalget å fatte endelig vedtak 
om bestilling av tiltaksmidler og SNO-ressurs, samt innmelding av behov for driftsmidler for 2022. 
Følgende tiltak og SNO-ressurs skal prioriteres av Arbeidsutvalget: 

1. Prioriterte tiltak 
a. Prosjekt som ennå ikke er ferdigstilt 

i. Bru over Tjallbekken 
ii. Forsterking av barmarkskjøretrasé inn til Harbakvollen 

iii. Oppgradering av hovedinnfallsportene etter ny designermanual  
iv. Grønningsgrubba (Statskog og Snåsa fjellstyre sitt prosjekt) 
v. Utkjøring av ved til faste leirplasser 

vi. Temaplakater 
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b. Nye prosjekter 
i. Forsterking av kjøretrasé inn til Hykla 

ii. Lakavasstien 
iii. Sti Lifjellet 

2. Bestilling av SNO-ressurs i 2021 
a. Tilstedeværelse 
b. Styret ber om kontroll av alle dispensasjoner gitt i byggesaker i Skjækra LVO i 2020 og 

2021 
c. Styret ber om at alle bygninger i Skjækra LVO blir fotografert på nytt, slik at vi kan 

sammenligne med bilder tatt rett etter vernet i 2005. 
d. Bistå ved etablering av kjøretrasé for barmarkskjøring inn til Harbakvollen.  
e. Oppsyn etter NML, tilsyn med gitte dispensasjoner for motorferdsel med hovedfokus 

på barmarkskjøring, herunder uttransportering av felt elg. 
 

 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har ikke fått gjennomslag for henvendelsen om å få 
en ekstra forvalterstilling. Med kun en forvalterstilling som skal følge opp den daglige forvaltningen 
av verneområdene, arbeidet med revideringen av forvaltningsplanen og oppfølging av godkjent 
besøksstrategi er vi helt avhengig av å kjøpe tjenester av eksterne aktører, og Lierne 
Nasjonalparksenter vil også i 2022 være vår viktigste samarbeidspartner.  
 
Søknad om midler til Miljødirektoratet for 2022 – drift av NP-styret og midler til 
forvaltningsplan/besøksstrategi arbeid: 
 

Kap/post Prosj. Post   Søknad 

 1420.21 M1806 
Drifts- utgifter 
styre og 
utvalg 

Driftsutgifter for  
Nasjonalparkstyret (4 møter),  
Arbeidsutvalget (4 møter),  
Rådgivende utvalg (1 møte), 
Tiltak/bestillingsdialog (2 møter),  
Nasjonalparkkonferanse (2 dager) 
Studietur (3 dager); møtegodtgjørelse, tapt 
arbeidsfortjeneste, reise / overnattings utgifter, 
møteutgifter, husleie, servering, kopiering, etc. 

580 000 

1420.21 M1835 
Forv. plan  
Revidering 

Revidering av de tre forvaltningsplanene for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne 
nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde.  
 
I 2022 skal en ta tak i resultatet av besøks-
strategiarbeidet og bruke det som grunnlag for 
forvaltningsplanene spesielt på dette med ferdsel 
og sårbare områder og arter. Det er et mål å 
fullføre arbeidet med båtforvaltningsplaner 
sammen med alle grunneierne. I tillegg bør det 
lages en ny oversikt over bygninger og tekniske 
installasjoner, samt nye retningslinjer for 
byggesaker i Skjækra LVO, Blåfjella/Skjækerfjella NP 
og Lierne NP.  
 
Det største arbeidet er å skaffe et grunnlag for å 
kunne lage bevaringsmål for parkene og 

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

1420.21 M1835 
Besøksforv. / 
Besøksstrategi 

I 2022 er målet å få oppgradert 
hovedinnfallsportene i Lierne (Muru), Steinkjer og 
Verdal i henhold til godkjent besøksstrategi og i 
tråd med ny designmanual. Videreføre arbeidet 
med en helhetlig informasjon og 
kommunikasjonsstrategi, - oppgradere hjemmeside 
og facebook, lage en plan / prosjektere og 
oppgrader innfallsportene etter ny merkevare og 
designemanual, - befaring og sårbarhetsvurdering 
av stiene ut fra innfallsportene, - i dette ligger også 
å samarbeide med Miljødirektoratet om kart, 
plakater og brosjyrer. Brosjyrer for Lierne NP og 
Blåfjella/Skjækerfjella NP vil bli ferdigstilt i 2022. 

250 000 

1420.21 M2015 Nettside Arbeide med å utvikle ny publikumsrettet nettside  75 000 

SUM       1 105 000 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 61/2021 26.11.2021 

 
 
ST 61/2021 NP-2021-61 Flere verneområder – omdisponering av midler 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-61 vedlegg 1 - Utvidelse av tjenestekjøpsavtale - Lierne Nasjonalparksenter 191121 
 
 
Bakgrunn 
For 2021 fikk nasjonalparkstyret tildelt midler i tråd med oversikten i tabell 1. På grunn av corona 
situasjonen har det blitt et betydelig underforbruk på prosjekt M1806 drift av styret. Dette er meldt 
inn til Miljødirektoratet som et forventet underforbruk på kr 70 000,- på prosjektet. Når det gjelder 
bruken av tiltaksmidlene i 2021 vises det til saksfremlegg i sak ST 60/2021. 
 
Tabell 1: Oversikt over tildelte midler og bruken av midlene pr. 19. november 2021. 

Prosjekt Prosjektnr. Tildelt beløp Brukt beløp pr. 
19.11.2021 

Restbeløp pr. 
19.11.2021 

Drift av styret M1806 400 000,- 196 435,- 203 565,- 

Forvaltningsplan M1835 200 000,- 100 000,- 100 000,- 

Tiltaksmidler M1847 600 000,- 600 000,- 0,- 

Nettside M2015 75 000,- 75 000,- 0,- 

 
Når det gjelder prosjekt M1806 vil kostnadene med bestillingsdialogsmøte 1 på Snåsa Hotell fredag 
den 12. november, samt dagens møte. Møtegodtgjørelse og reisegodtgjørelse for styrets 
medlemmer vil også bli belastet dette prosjektet. Vil oppfordre alle medlemmer av styret om så raskt 
som mulig legge inn krav om møte- og reisegodtgjørelse. 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre omfordeler midler på prosjekt M1835 og M1847 til: 

• Harbakvollen Seterlag – Innkjøp av malmfuru (48 x 148 mm) for forsterking av kjøretrasé inn 
til Harbakvollen – leveres før jul, og kjøres ut med snøscooter nå i vinter - kr 100 000,- som 
tas fra prosjekt M1835  

• Lierne Nasjonalparksenter – Utvidelse av tjenestekjøpsavtale - ferdigstillelse av brosjyre for 
nasjonalparkene – kr 70 000,- som tas fra prosjekt M1806 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 62/2021 26.11.2021 

 
 
ST 62/2021 NP-2021-62 Guslia naturreservat – krav om retting etter naturmangfoldlovens § 69 - 

ulovlig motorisert ferdsel med ATV – e-post fra SNO 30. september 2021 
 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-62 vedlegg 1 - Ulovlig motorferdsel med ATV i Guslia NR - SNO 300921 

 
 
Bakgrunn 
I e-post datert 30. september 2021 orienterer Statens naturoppsyn (SNO) om at de har anmeldt 
ulovlig bruk av ATV i Guslia naturreservat. Det er ikke de som har tillatelse til bruk av ATV som er 
anmeldt, men et annet jaktlag som har stått for kjøringen. Kjøringen har resultert i store kjøreskader i 
naturreservatet. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter anbefaler at nasjonalparkstyret sender varsel om krav om retting 
av kjøreskadene. 
 
Forvalters innstilling til vedtak 
Følgende brev sendes de som har kjørt ulovlig: 
 
Statens naturoppsyn (SNO) har i e-post datert 30. september 2021 orientert Blåfjella/Skjækerfjella-
Lierne nasjonalparkstyre om ulovlig bruk av ATV i Guslia naturreservat. Nasjonalparkstyret er 
forvaltningsmyndighet for Guslia naturreservat i Grong kommune.  
 
All motorferdsel i naturreservatet er i utgangspunktet forbudt, men det finnes noen unntak, blant 
annet uttransportering av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy. Den kjøringen som 
er anmeldt av SNO kommer ikke inn under unntaksbestemmelsene i verneforskriften. 
Verneforskriften finner dere i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-01-25-
77?q=guslia 
 
Nasjonalparkstyret har en selvstendig plikt i sine vedtekter (vedtektenes punkt 8.5) til blant annet å 
vurdere administrative sanksjoner når styret får kjennskap til brudd på verneforskriften. Mulige 
administrative sanksjoner kan være krav om retting med hjemmel i naturmangfoldloven (NML) kap. 
IX § 69 Retting og avbøtende tiltak.   
 
I tråd med forvaltningslovens § 16 Forhåndsvarsling skal det gis et forhåndsvarsel hvis 
forvaltningsmyndigheten vurderer vedtak om retting. Dette brevet er et varsel om mulig vedtak om 
retting, med hjemmel i naturmangfoldlovens (Nml.) § 69 retting og avbøtende tiltak. Med varsel om 
retting menes at nasjonalparkstyret vurderer å fatte vedtak med hjemmel i Nml. § 69 om at 
kjøreskadene må utbedres slik at terrenget tilbakeføres til sin naturlige tilstand. 
 
Frist for å kommentere varselet om retting etter Nml. § 69 settes til 1. februar 2022.  

 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-01-25-77?q=guslia
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-01-25-77?q=guslia
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 63/2021 26.11.2021 

 
 
ST 63/2021 NP-2021-63 Flere verneområder – kommuneplanarbeid i Snåsa kommune – 

planprogram på høring 

 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-63 vedlegg 1 - Kommuneplanarbeid i Snåsa kommune - varsel om planprogram på 
høring - Snåsa kommune 051121 

2. NP-2021-63 vedlegg 2 - Kommuneplanarbeid i Snåsa kommune - planprogram - Snåsa 
kommune 051121 

 
 
Denne saken er ikke avklart med styreleder, så nasjonalparkstyret må først vurdere om styret skal 
avgi uttalelse til planprogrammet. 
 
Snåsa kommune har varslet oppstart om kommuneplanarbeid i Snåsa kommune, og i den forbindelse 
ble planprogrammet lagt ut på offentlig høring i brev datert 5. november 2021. Fungerende 
nasjonalparkforvalter anbefaler ovenfor nasjonalparkstyret at styret uttaler seg om det som konkret 
berører Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde. Høringsfrist er satt til 
10. desember 2021. 
 
 
Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne er positiv til at man igangsetter arbeid med 
kommuneplanene. Kommuneplanens arealdel for Snåsa kommune er eldre (2006) og dermed vedtatt 
etter Plan- og bygningsloven av 1985.  
 
I eksisterende plan er nasjonalparken og landskapsvernområdet ikke gitt noe arealformål, men det er 
angitt en båndleggingssone i de to verneområdene. Det er et krav om at alle områder innen 
arealdelen har et angitt formål. Vi ber derfor om at man avsetter nasjonalparken og 
landskapsvernområde til LNF-R formål med hensynssone naturmiljø (h560). Det kan knyttes 
retningslinjer til slike hensynssoner. Disse er ikke juridisk bindende på samme måte som 
bestemmelser, men vi anbefaler at man utarbeider retningslinjer for områdene som gjenspeiler 
forvaltningsplanens retningslinjer og oppfølging av byggevirksomhet i forvaltningsplanene for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde.  
 
Det bør vurderes å avsette randsonen til nasjonalparken/landskapsvernområdet med hensynssone 
(h580). Veiledningen til kommuneplanens arealdel sier følgende om bruken av hensynssoner:  
«For randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder kan det, samtidig med fastsetting av 
verneforskrift for nytt verneområde eller revisjon av verneforskrift eller forvaltningsplan for etablerte 
verneområder, fastsettes bestemmelser for å hindre vesentlig forringelse av verneverdiene i 
verneområdet.» 
 
Det er planlagt revisjon av forvaltningsplanene for nasjonalparken og landskapsvernområdet. Vi kan 
på nåværende tidspunkt ikke si noe om når dette arbeidet settes i gang. Vi ber derfor om å bli 
orientert særskilt gjennom prosessen med planene og involvert dersom man i samfunnsdelen 
beskriver tiltak som kan få betydning for nasjonalparken/landskapsvernområdet eller det kommer 
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innspill til arealplanen som kan påvirke verdiene i verneområdene nasjonalparkstyret har 
forvaltningsansvar for. Vi ønsker her å minne om naturmangfoldloven § 49 som omhandler 
utenforliggende virksomhet som kan medføre skade innenfor verneområdet.    
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 64/2021 26.11.2021 

 
 
ST 64/2021 NP-2021-64 Eventuelt  

• Møtedatoer 2022 
o Mars 
o Mai/juni 
o August/september 
o November 

 


