
 

 

1 
 

Møteinnkalling 
 
 
 
Utvalg:  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
Dato:  4. juni 2021 kl. 10:00 – 15:00  
  Oppmøte kl. 09:30 for kaffe og noe å biteti 
 
 

Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
ST 22/2021 Godkjenning av innkallelse, saksliste og     2021/202 

protokoll fra møte 10. mars 2021 
 

ST 23/2021 Referatsaker        2021/202 
 
ST 24/2021 Rapport - administrative vedtak 05.03.2021 – 25.05.2021  2021/202 
 
ST 25/2021 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i   2020/13819 

Trøndelag - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 –  
Marit og Gunnar Børøsund 

 
ST 26/2021 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i   2020/14779 

Trøndelag – godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10  
– Jan Erik Wettre 

 
ST 27/2021 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i   2020/14766 

Trøndelag – godkjenning av platting ved hytte Setertjønna 7  
– Rune Fossum 

 
ST 28/2021 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Marit og Gunnar Børøsund 2020/13819 

oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte  
Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 

 
ST 29/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage fra Skæhkere sijte –   2021/1366 

delegert vedtak ADM-2021-38 – bruk av snøscooter inn til egen hytte  
ved Høgsettjønna 
 

ST 30/2021 Skjækra landskapsvernområde – avvik i byggesak ved hytte og  2020/672 og 2021/12 
godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 11 – Sture Sivertsen    
 

ST 31/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av samlekve  2021/3972 
ved Skjækerdalssetra Nordvollen – Skjækerfjella beitelag 

 
ST 32/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – revidering av   2021/202 

forvaltningsplanene – retningslinjer for byggesaker 
 

ST 33/2021 Skjækra landskapsvernområde – utsatt fris for flytting av solcellepanel  2020/13587 
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og vindmølle – Erling Fuglesang 
 
ST 34/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av uthus/ 2021/5356 

anneks ved hytte Skjækervatnet 37 – Knut Sjøli 
 
ST 35/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppføring av anneks/sikringsbu 2021/2833 

i reindrift - Bengt Åke Jåma og Aina Bye  
 
ST 36/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppføring av anneks i reindrift 2021/2833 

– Kjell Jøran Jåma  
 
ST 37/2021 Brosjyrer for nasjonalparkene      2021/202 

• Brosjyrekart Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 

• Brosjyrekart Lierne nasjonalpark 

• Brosjyretekst Lierne nasjonalpark 
 
ST 38/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting  2020/14809 

ved hytte Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones 
 

ST 39/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – årsrapport 2020 2021/202 
 
ST 40/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – handlingsplan 2021 2021/202 
 
ST 41/2021 Eventuelt        2021/202 

• Tilleggssøknad tiltaksmidler 
o Tilretteleggingstiltak for allmennheten ved Grønningen 
o Tre bruer i forbindelse med forsterking av kjøretraseen inn til 

Harbakvollen 

• Studietur 7. – 8. september 2021 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 22/2021 04.06.2021 

 
ST 22/2021 NP-2021-22 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 10. mars 2021 
 
 
Dokumenter i saken 

1. Møteprotokoll NP-styremøte 10. mars 2021 
 
Bakgrunn 
Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret onsdag den 10. mars 2021 ble utsendt på e-post datert 
14. mars 2021. 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 10. mars 2021.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23/2021 04.06.2021 

 
 
ST 23/2021 NP-2021-23 Referatsaker 
 
Referatsaker i perioden 5. mars 2021 – 25. mai 2021 
 
Ref.nr.  Beskrivelse        Arkivnr. 
22/2021 Møteprotokoll fra AU-møte 3. mai 2021     2021/202 

• Utsendt i e-post datert 6. mai 2021 
 
23/2021 NT turistforening - bruk av snøscooter for utkjøring av stolper –  2021/3047 

remerking av sti i Skjækra LVO - Steinkjer kommune 100321 

• Utsendt i e-post datert 15. mars 2021 
 
24/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2021/16 

hytte - Christian Oshaug - Snåsa kommune 110321 

• Utsendt i e-post datert 15. mars 2021 
 
25/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2021/14 

hytte - Pål Malmo - Snåsa kommune 110321 

• Utsendt i e-post datert 15. mars 2021 
 

26/2021 Tilbakemelding til Miljødirektoratet - forslag på utvidelse av   2021/3044 
nasjonalpark - Lierne kommune 100321 

• Utsendt i e-post datert 15. mars 2021 
 

27/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - PBL-vurdering utvidelse og  2021/1865 
platting Ryplia - Snåsa Fjellstyre - Snåsa kommune 220321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
28/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av frittliggende platting 2020/13819  

egen hytte - Marit og Gunnar Børøsund - Snåsa kommune 180321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
29/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting og   2020/14779 

Hundegård ved egen hytte - Jan Erik Wettre –  
Steinkjer kommune 220321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
30/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/13587 

hytte - Erling Fuglesang - Snåsa kommune 150321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
31/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/13819 

hytte - Gunnar Børøsund - Snåsa kommune 150321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
32/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2021/11 
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hytte - Kari Trøan Aune - Snåsa kommune 040321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
33/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2020/14766 

hytte - Rune Fossum - Steinkjer kommune 230321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
34/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen  2021/10 

hytte - Øystein Klokkerhaug - Snåsa kommune 150321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
35/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av vedskjul mm ved  2020/13819 

egen hytte - Marit og Gunnar Børøsund - Snåsa kommune 180321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
36/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering utvidelse og   2020/13587 

installasjoner ved egen hytte - Erling Fuglesang –  
Snåsa kommune 250321 

• Utsendt i e-post datert 6. april 2021 
 
37/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ferdigmelding utvidelse av  2021/414 

fraukjeller Holden Fjellgård - Statskog SF 080121 

• Utsendt i e-post datert 20. april 2021 
 
38/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - videresender henvendelse  2021/455 

om jaktprøver - Grong kommune 250321 

• Utsendt i e-post datert 20. april 2021 
 

39/2021 Opprydding av reingjerde Gomolia - Anne Kathrin Danielsen 250321 2021/2274 

• Utsendt i e-post datert 20. april 2021 
 
40/2021 Årsrapport kulturminner 2020 - Statens naturoppsyn   2021/2761 

• Utsendt i e-post datert 20. april 2021 
 
41/2021 Skjækra landskapsvernområde - forespørsel om møte - Skjækra  2021/4929 

hytteeierforening Arve Lægran 250421 

• Utsendt i e-post datert 10. mai 2021 
 
42/2021 Skjækra landskapsvernområde – rapport om forlatt leirplass med  2021/5469 

ukjent eier – tilbakemelding fra fungerende nasjonalparkforvalter 
 
 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 24/2021 04.06.2021 

 
 
ST 24/2021 NP-2021-24 Rapport - administrative vedtak 5. mars 2021 – 25. mai 2021 
 
 
Administrative vedtak i perioden 5. mars 2021 – 25. mai. 2021 
 
ADM/nr Beskrivelse        Arkivnr. 
24/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter –   2020/1794 

krigshistorisk byggeprosjekt – OSS Gjefsjøen Kristian Nastad 080321 
 
25/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter – drift av 2021/2528 

Skjækra sambeitelag 090321 
 
26/2021 Arvasslia naturreservat – tillatelse til vedhogst av bjørk nær   2021/2459 

Langvasshytta – Ørjan Sundvik 110321 
 
27/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter 2021/3019 

til hytter ved Skjækervatnet – Knut Sjøli 170321 
 
28/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter 2021/3019 

til hytter ved Skjækervatnet – Arvid Hammer 170321 
 

29/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter 2021/3019 
til hytter ved Skjækervatnet – Harald Hiller 170321 

 
30/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter 2021/3019 

til hytter ved Skjækervatnet – Jan Egil Skjelstad 170321 
 
31/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter 2021/3019 

til hytter ved Skjækervatnet – Svein Håkon Skjelstad 170321 
 
32/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter 2021/3019 

til hytter ved Skjækervatnet – Sigbjørn Elstad 170321 
 
33/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ervervskjøring med snøscooter 2021/3019 

til hytter ved Skjækervatnet – Jonas Kjesbu 170321 
 
34/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for utkjøring  2021/3147 

av saltstein – Skjækerfjella beitelag 180321 
 
35/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse 2021/3368 

med fellingsforsøk på gaupe – Låarte Sijte 180321 
 
36/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til   2021/3363 

Gaundal – Odd Arild Gaundal 190321 
 
37/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen  2021/3498 

hytte ved Klingervatnet – Svend Oppegård 230321 
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38/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – endring av vedtak - bruk av  2021/1366 

snøscooter inn til egen hytte ved Høgsettjønna –  
Harald Setsaas 230321 

 
39/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – ekstra turer med snøscooter  2019/13343 

inn til Skjækerdalshytta – Nord-Trøndelag turistforening 230321 
 
40/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse 2021/3368 

med fellingsforsøk på gaupe – Låarte Sijte 250321 
 
41/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til   2021/3612 

Gjermstadkoia – AS Værdalsbruket 070421 
 
42/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – motorisert ferdsel – frakt av  2020/7108 

materialer forsterking av kjøretrasé – Harbakvollen Seterlag 070421 
 
43/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – turorientering i søndre deler  2021/3269 

nasjonalparken – Verdal Orienteringsklubb 120421 
 
44/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggsturer med snøscooter  2019/12432 

inn til Kulslivollen – Espen Haugan 120421 
 
45/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggstur motorisert ferdsel –  2020/7108 

frakt av materialer forsterking av kjøretrasé –  
Harbakvollen Seterlag 070421 

 
46/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for   2020/6690 

utplassering av LoRa basestasjon – Raubeinsetra Saubeitelag 130421 
 
47/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for tilsyn 2021/4388 

og vedlikehold av båt – Ingrid Olava Andersson 150421 
 
48/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggstur med snøscooter inn  2019/14007 

til Heggsjøseteren – Elise Bostad 160421 
 
49/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter -   2021/3567 

formidlingsoppgaver – Lierne Nasjonalparksenter 220421 
 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 25/2021 04.06.2021 

 
 
ST 25/2021 NP-2021-25 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - 

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

1. NP-2021-25 vedlegg 1 – søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børøsund 281120 
2. NP-2021-25 vedlegg 2 – godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 

181220 
3. NP-2021-25 vedlegg 3 – klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og 

fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 040121 
4. NP-2021-25 vedlegg 4 – klage på vedtak i sak AU-2020-21 tatt til følge - Marit og Gunnar 

Børøsund 100321 
5. NP-2021-25 vedlegg 5 – klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-04 - SFTL 260321 
6. NP-2021-25 vedlegg 6 – kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-

04 - Marit og Gunnar Børøsund 200421 
7. NP-2021-25 vedlegg 8 – brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020 

 
Bakgrunn 
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, og med 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret den 24. november 2020 i sak NP-2020-49, punkt 2, har 
arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 
dispensasjonen er fulgt. 
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• Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

 

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

 

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

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

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

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 
 
Klager påpekte at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bålplass når de tok 
over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års bruk, slik at de 
valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen. De vil gjerne fortsette å bruke 
plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på 
plattinger.  
 
Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Marit og Gunnar Børøsund i sak NP-2021-04 under sitt møte 
den 10. mars 2021. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrådte at klagen ikke ble tatt til følge, og at 
klagen ble sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Under behandlingen av saken den 10. mars 
d.å. endret nasjonalparkstyret forvalters tilrådning, og vedtok å ta klagen til følge. Nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak under sak NP-2021-04: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. 
januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i 
sak AU-2020-21 til: 

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

 
Se ellers vedlegg NP-2021-25 vedlegg 1 – 4 for mer utdypende informasjon. 
 
Klagen 
Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 
10. mars 2021 i NP-sak nr. 04/2021 i sak 2020/13819 der det gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 
m2 i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune. Klager 
viser til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyrets vedtak i sak ST 04/2021. I vedtaket tas 
klagen fra Marit og Gunnar Børøsund på vedtak AU-2020-21 til følge, og deres søknad om oppføring 
av platting med ildsted på 21,0 m2 ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa 
kommune, innvilges. Nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne får godkjent plattinger på 
til sammen 70,64 m2 ved denne hytta.  
 
Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-
rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på 
naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra 
som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi 
presedens ved senere søknader. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier 
tilstrekkelig, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter 
innenfor et hvilket som helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med 
verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde. Statsforvalteren har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med 
nasjonalparkforvalters tilrådning (opptil 60 m2), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene 
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er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene (se 
vedlegg 5 Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag). 
 
Forberedende behandling av klagen 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte tiltakshaver Børøsund om klagen i brev datert 7. april 
2021, og tiltakshaver fikk anledning til å kommentere klagen fra Statsforvalteren. Børøsund 
kommenterte klagen i brev datert 20. april d.å. (se vedlegg 6). Børøsund viser til forvaltningsplanens 
§ 4.1 bokstav e) der det står at Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jf. 
Norsk standard 3940) på 80 m2. Av Norsk Standard 3940 går det fram at konstruksjoner som ikke 
stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå ikke regnes inn i bebygd areal. Dett e er vi 
veiledet ihht, og vi har forholdt oss til dette. Vi har hatt all grunn til å mene og tro at vi har bygd i tråd 
med rammene for landskapsvernområdet. Det er jo allerede skapt en presedens ved at det er flere 
hytteeiere innenfor verneområde som har fått godkjent plattinger bygd etter vernet kom i 2004. Så 
lenge det ikke finnes en arealbegrensning, skal det vel ikke forskjellsbehandles. 
 
Forvalters vurdering av klagen 
I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 Klageadgang og 
klagemyndighet har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste 
setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret 
fattet i sak NP-2021-04 onsdag den 10. mars 2021 er datert 26. mars 2021, og klagen er dermed 
mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til 
forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. 
 
I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd 
platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. 
De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få 
godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt. 
Ordlyden i dette brevet var avgjørende for at nasjonalparkstyret ikke fulgte forvalters tilrådning om å 
ikke ta klagen fra Børøsund til følge, men istede godkjente den frittstående plattingen på 21 m2, noe 
som medførte at samlet godkjent areal på plattingene ble 70,64 m2. 
 
Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i 
gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om 
plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. 
 
Som det fremgår av saksfremlegget til sak NP-2021-04 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 
2021 (se vedlegg 4) vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra 
landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en 
begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den 
grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 70 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av 
hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot 
vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i sak NP-2021-
04 at klagen på arbeidsutvalget vedtak i sak AU-2020-21 ikke skulle tas til følge. Nasjonalparkstyret 
gikk imot forvalters tilrådning når sak NP-2021-04 ble behandlet den 10. mars d.å., og tok klagen fra 
Børøsund til følge og godkjente den frittstående plattingen med ildsted på 21 m2. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter primære tilrådning om at det ikke bør gis tillatelse til den 
frittstående plattingen med ildsted på 21 m2 ligger fast (se saksfremlegget i vedlegg 4). Imidlertid tar 
forvalter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan 
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ikke forvalter se at klagen fra Statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke 
var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.  
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-04. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26/2021 04.06.2021 

 
 
ST 26/2021 NP-2021-26 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag – 

godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-26 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Jan Erik Wettre 271220 
2. NP-2021-26 vedlegg 2 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Jan Erik 

Wettre 270121 
3. NP-2021-26 vedlegg 3 - godkjenning av plattinger og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 - 

Jan Erik Wettre 
4. NP-2021-26 vedlegg 4 - klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-05 - SFTL 260321 
5. NP-2021-26 vedlegg 5 - kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-05 

- Jan Erik Wettre 070521 
6. NP-2021-26 vedlegg 6 - kommentarer på klagene fra Statsforvalteren på vedtak om plattinger 

- Steinkjer Kommuneskoger 050521 
7. NP-2021-26 vedlegg 7 - brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-05: 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-05 under møte den 10. mars 2021: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

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

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  
o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 

platting). 

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

• Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 
med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune. 

 

 
Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i 
Steinkjer kommune. 
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Se ellers vedlegg NP-2021-26 vedlegg 1 – 3 for mer utdypende informasjon. 
 
Klagen 
Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 
10. mars 2021 i NP-sak nr. 05/2021 i sak 2020/14779 der det gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av plattinger på til sammen 
89,3 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.  
 
Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-
rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på 
naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra 
som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi 
presedens ved senere søknader. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier 
tilstrekkelig, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter 
innenfor et hvilket som helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med 
verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde. Statsforvalteren har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med 
nasjonalparkforvalters tilrådning (opptil 60 m2), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene 
er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene (se NP-
2021-26 vedlegg 4 Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag). 
 
Forberedende behandling av klagen 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte tiltakshaver Wettre om klagen i brev datert 7. april 
2021, og tiltakshaver fikk anledning til å kommentere klagen fra Statsforvalteren. Wettre 
kommenterte klagen i brev datert 7. mai d.å. (se vedlegg 5). Wettre viser til at han har forholdt seg til 
veiledning fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger ved bygging av plattingene om at 
plattinger som er høyere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå ikke regnes inn i bebygd areal. 
Dette er vi veiledet ihht, og vi har forholdt oss til dette. Vi har hatt all grunn til å mene og tro at vi har 
bygd i tråd med rammene for landskapsvernområdet.  
 
Steinkjer Kommuneskoger har i brev datert 5. mai 2021 kommentert klagene fra Statsforvalteren, der 
de bekrefter at hytteeierne har bygd plattingene i tråd med veiledning fra dem og kommunen. 
Kommuneskogen ber Statsforvalteren om å vurdere og trekke klagene (se vedlegg 6). 
 
Forvalters vurdering av klagen 
I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 Klageadgang og 
klagemyndighet har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste 
setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret 
fattet i sak NP-2021-05 onsdag den 10. mars 2021 er datert 26. mars 2021, og klagen er dermed 
mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til 
forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. 
 
I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd 
platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. 
De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få 
godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt. 
Ordlyden i dette brevet var avgjørende for at nasjonalparkstyret ikke fulgte forvalters tilrådning om å 
begrense plattingenes areal til 60 m2, men istede godkjente plattingene som omsøkt på 89,3 m2. 
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger har gått 
ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke 
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søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde 
sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller 
størrelse på plattinger.  
 
Som det fremgår av saksfremlegget til sak NP-2021-05 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 
2021 (se vedlegg 3) vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra 
landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en 
begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den 
grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av 
hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot 
vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i sak NP-2021-
05 at plattingenes areal måtte reduseres fra 89,3 m2 til 60,0 m2. Nasjonalparkstyret gikk imot 
forvalters tilrådning når sak NP-2021-05 ble behandlet den 10. mars d.å., og godkjente plattingene 
som omsøkt med sine 89,3 m2. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter primære tilrådning om at plattingene areal på 89,3 m2 må 
reduseres til 60,0 m2 ligger fast (se saksfremlegget i vedlegg 3). Imidlertid tar forvalter 
nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan ikke 
forvalter se at klagen fra Statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var 
kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.  
 
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-05. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 27/2020 04.06.2021 

 
 
ST 27/2021 NP-2021-27 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag – 

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

1. NP-2021-27 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting – Rune Fossum 271220 
2. NP-2021-27 vedlegg 2 - tegninger av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune 

Fossum 211220 
3. NP-2021-27 vedlegg 3 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 

211220 
4. NP-2021-27 vedlegg 4 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 

211220 
5. NP-2021-27 vedlegg 5 - Skjækra landskapsvernområde - vedtak i sak NP-2021-06 godkjenning 

av plattinger - Rune Fossum 100321 
6. NP-2021-27 vedlegg 6 - klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-06 - SFTL 260321 
7. NP-2021-27 vedlegg 7 - kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-06 

- Rune Fossum 060521 
8. NP-2021-27 vedlegg 8 - kommentarer på klagene fra Statsforvalteren på vedtak om plattinger 

- Steinkjer Kommuneskoger 050521 
9. NP-2021-27 vedlegg 9 - brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-06: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

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

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

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

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

• Gammelt uthus skal rives innen 31. desember 2021, jf. nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-
2011-25).  

o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 
og leveres på godkjent mottak. 
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Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte Setertjønna 7 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer 
kommune. 

 

 
Fig. 2: Bilde av deler plattingene ved hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune. 
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Fig. 2: Bilde av deler plattingene ved hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune. 

 
Se ellers vedlegg NP-2021-27 vedlegg 1 – 5 for mer utdypende informasjon. 
 
Klagen 
Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 
10. mars 2021 i NP-sak nr. 06/2021 i sak 2020/14766 der det gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av plattinger på til sammen 
91,5 m2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.  
 
Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-
rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på 
naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra 
som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi 
presedens ved senere søknader. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier 
tilstrekkelig, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter 
innenfor et hvilket som helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med 
verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde. Statsforvalteren har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med 
nasjonalparkforvalters tilrådning (opptil 60 m2), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene 
er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene (se NP-
2021-27 vedlegg 6 Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag). 
 
Forberedende behandling av klagen 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte tiltakshaver Fossum om klagen i brev datert 7. april 
2021, og tiltakshaver fikk anledning til å kommentere klagen fra Statsforvalteren. Fossum 
kommenterte klagen i brev datert 6. mai d.å. (se vedlegg 7). Fossum viser til at han har forholdt seg 
til veiledning fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger ved bygging av plattingene om at 
plattinger som er høyere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå ikke regnes inn i bebygd areal. 
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Dette er vi veiledet ihht, og vi har forholdt oss til dette. Vi har hatt all grunn til å mene og tro at vi har 
bygd i tråd med rammene for landskapsvernområdet. Fossum viser også til brev fra 
nasjonalparkstyret og til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020 der 
hytteeierne som har bygd plattinger etter 2004 bes om å søke å få de godkjent og at de som har bygd 
etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få godkjenning. Steinkjer Kommuneskoger har i 
brev datert 5. mai 2021 kommentert klagene fra Statsforvalteren, der de bekrefter at hytteeierne har 
bygd plattingene i tråd med veiledning fra dem og kommunen. Kommuneskogen ber Statsforvalteren 
om å vurdere og trekke klagene (se vedlegg 6). 
 
Forvalters vurdering av klagen 
I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 Klageadgang og 
klagemyndighet har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste 
setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret. Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret 
fattet i sak NP-2021-05 onsdag den 10. mars 2021 er datert 26. mars 2021, og klagen er dermed 
mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til 
forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. 
 
I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd 
platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. 
De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få 
godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt. 
Ordlyden i dette brevet var avgjørende for at nasjonalparkstyret ikke fulgte forvalters tilrådning om å 
begrense plattingenes areal til 60 m2, men istede godkjente plattingene som omsøkt på 91,5 m2. 
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger har gått 
ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke 
søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde 
sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller 
størrelse på plattinger.  
 
Som det fremgår av saksfremlegget til sak NP-2021-06 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 
2021 (se vedlegg 5) vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra 
landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en 
begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den 
grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av 
hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot 
vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i sak NP-2021-
06 at plattingenes areal måtte reduseres fra 91,5 m2 til 60,0 m2. Nasjonalparkstyret gikk imot 
forvalters tilrådning når sak NP-2021-06 ble behandlet den 10. mars d.å., og godkjente plattingene 
som omsøkt med sine 91,5 m2. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter primære tilrådning om at plattingenes areal på 8 
91,5 m2 må reduseres til 60,0 m2 ligger fast (se saksfremlegget i vedlegg 5). Imidlertid tar forvalter 
nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-06 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan ikke 
forvalter se at klagen fra Statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var 
kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.  
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-06. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 28/2021 04.06.2021 

 
 
ST 28/2021 NP-2021-28 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Marit og Gunnar Børøsund 

oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 – 
Marit og Gunnar Børøsund 

  
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2021-28 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om oppføring av hundegård, 
vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 281120 

2. NP-2021-28 vedlegg 2 - vedtak i sak NP-2021-07 oppføring av hundegård, vedbod og 
aggregathus - Marit og Gunnar Børøsund 100321 

3. NP-2021-28 vedlegg 3 - klage på vedtak - oppføring av hundegård, vedbod og aggregathus - 
Marit og Gunnar Børøsund 310321 

 
Bakgrunn 
I søknaden datert 28. november 2020 om godkjenning av plattinger kom det også frem at det er 
oppført en hundegård på 16 m2 i 2017, og en vedbod på 12,5 m2 og et aggregathus på 1,0 m2, de to 
sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse bygningene/anleggene var omsøkt i forhold til 
verneforskriften. Fungerende nasjonalparkforvalter anså søknaden fra Marit og Gunnar Børøsund 
også som en søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av søknaden 
var ikke delegert ned til arbeidsutvalget, og måtte behandles av nasjonalparkstyret i sak NP-2021-07 
under møte den 10. mars 2021. 
 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-07: 
Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak, jf. § 4 Generelle 

dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, 

fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 

nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

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

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

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

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

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

landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.  
o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 
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• Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

 
 

 
Fig. 1: Byggetegninger av hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 
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Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 med 

Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

 
Klagen 
Marit og Gunnar Børøsund (heretter kalt klager) klager i brev datert 31. mars 2021 på deler av vedtak 
datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-07 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra 
landskapsvernområde for oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 
23 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.  
 
Klager mener at vedtaket om reduksjon av hundegården er tatt på feil grunnlag. Klager har oppført 
hundegården etter veiledning av kommunen (etter plan- og bygningsloven). Pr.  i dag foreligger det 
ikke noen arealbegrensninger hverken i forvaltningsplanen eller plan- og bygningsloven. 
Nasjonalparkstyret her heller ikke vektlagt en eventuell framtidig arealbegrensning da de gav oss 
medhold i klagesak NP-2021-04. Klager påpeker også at vedskjul og aggregatskjul er bygd før vernet 
kom i 2004, og ikke etter som nasjonalparkforvalteren mener. 
 
Forberedende behandling av klagen 
Fungerende nasjonalparkforvalter har sporet opp bildene tatt av bygningene ved hytte 
Skjækervatnet 23 like etter at vernet ble opprettet. Bildene er fra 2005 og viser at vedskjul og 
aggregatskjul var oppført før vernet av Skjækra landskapsvernområde. Bildene ble sendt Marit og 
Gunnar Børøsund i e-post datert 20. mai 2021.  
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Fig. 3: Bilde av aggregatskjul og vedskjul tatt 31. august 2006 ©Statens naturoppsyn 

 
Forvalters vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2021-07 onsdag den 10. mars 2021 er 
datert 31. mars 2021, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at 
klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler 
nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. 
 
I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd 
platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. 
De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i utgangspunktet få 
godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden på sin tomt.  
 
Klager har rett i at nasjonalparkstyret ikke vektla en eventuell framtidig arealbegrensning da de gav 
klager medhold i klagesak NP-2021-04. Ved behandling av sak NP-2021-07 den 10. mars d.å. fulgte 
nasjonalparkstyret forvalters tilrådning om at det maksimum kan gis tillatelse til plattinger og 
hundegård på til sammen opptil 60 m2.  
 
Klager påpeker også at vedskjul og aggregatskjul er bygd før vernet kom i 2004, og ikke etter som 
nasjonalparkforvalteren mener. Etter nærmere undersøkelser har forvalter fått bekreftet dette ved å 
spore opp bilder tatt i 2006 (se fig 3 under forberedende behandling av klagen). Imidlertid hadde ikke 
dette noe å si for utfallet av nasjonalparkstyrets behandling av saken. Det ble gitt tillatelse til 
oppføring av vedskjul og aggregatskjul, og denne tillatelsen hadde ikke noe å si for utfallet av 
søknaden om oppføring av hundegård på 16 m2. Reduksjonen av arealet for hundegården er knyttet 
opp mot de andre plattingene som er oppført. Hvis klagen tas til følge, vil samlet areal for plattinger 
og hundegård bli på 86,7 m2, nå når nasjonalparkstyret tok klagen på vedtaket i arbeidsutvalget AU-
2020-21 til følge den 10. mars d.å. i sak NP-2021-04. 
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Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger med hundegård 
som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer 
Kommuneskoger har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over 
bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Forvaltningsplanen for Skjækra 
landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i 
bebygd areal eller størrelse på plattinger.  
 
Som det fremgår av saksfremlegget til sak NP-2021-07 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 
2021 (se vedlegg 2) vil størrelsen på plattinger og oppføring av hundegård være et tema nå når 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet 
er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan 
være, men den grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger 
rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og 
stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i 
sak NP-2021-07 at hundegårdens areal måtte reduseres slik at samlet areal for plattinger og 
hundegård ikke måtte overskrive 60,0 m2. Nasjonalparkstyret fulgte forvalters tilrådning når sak NP-
2021-07 ble behandlet den 10. mars d.å., og reduserte arealet på hundegården fra 16 m2 til 6,5 m2. 
 
Med bakgrunn i det ovenforstående kan ikke forvalter se at klagen fra Marit og Gunnar Børøsund har 
frembragt nye opplysninger som danner grunnlag for å endre vedtaket i sak NP-2021-07, og som ikke 
var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.  
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-07. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 29/2021 04.06.2021 

 
 
ST 29/2021 NP-2021-29 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage fra Skæhkere sijte – 

 delegert vedtak ADM-2021-38 – bruk av snøscooter inn til egen hytte ved 
Høgsettjønna 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-29 vedlegg 1 - søknad om bruk av snøscooter inn til egen hytte ved Høgsettjønna - 
Harald Setsaas 250121  

2. NP-2021-29 vedlegg 2 - ADM-2021-12 - bruk av snøscooter inn til egen hytte ved 
Høgsettjønna - Harald Setsaas 290121  

3. NP-2021-29 vedlegg 3 - søknad om endring av vedtak ADM-2021-12 - snøscooter inn til egen 
hytte ved Høgsettjønna - Harald Setsaas 220321  

4. NP-2021-29 vedlegg 4 - endringsvedtak ADM-2021-38 - bruk av snøscooter inn til egen hytte 
ved Høgsettjønna - Harald Setsaas 230321  

5. NP-2021-29 vedlegg 5 - klage på endringsvedtak ADM-2021-38 - snøscooter inn til egen hytte 
ved Høgsettjønna - Skæhkere sijte 300321 

6. NP-2021-29 vedlegg 6 - klage fra Skæhkere sijte på endringsvedtak ADM-2021-38 gis 
oppsettende virkning - Harald Setsaas 060421 

 
Bakgrunn 
Harald Setsaas søkte den 22. mars 2021 (vedlegg 3) om endring av vedtak i sak ADM-2021-12 
(vedlegg 2), der det ble gitt tillatelse til at leiekjører Per Anders Andersson fra Edevik ved Törrøn i 
Sverige kunne kjøre snøscooter for frakt av ved, materialer og utstyr inn til egen hytte/seter 
Høgsettjønna 1 i Snåsa kommune.   
 
På grunn av corona restriksjonene kunne ikke søker krysse grensene, og det har vært vanskelig å 
komme seg til hytta på grunn av lange avstander fra norsk side. Søker hadde allikevel et ønske om å 
få dra fra Vera med snøscooter, en av de første ukene av april dersom vær og føre tillater. Det ble 
derfor søkt om at Stig Jønsson fra Vera får tillatelse til å kjøre til/fra Høgsete. Stig Jønsson er godkjent 
leiekjører av Verdal kommune. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter fattet følgende administrativt vedtak ADM-2021-38: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-
11/2016 i møtet den 11. april 2016, har fungerende nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 
Administrativt vedtak i sak ADM-2021-12 endres til (endringer i kursiv): 

• Harald Setsaas gis dispensasjon fra verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark § 
3, pkt. 6.3 bokstav b) for leiekjøring med snøscooter i forbindelse med transport av ved, 
materialer og utstyr fra Vera i Verdal – Lakavassbu – til hytte Høgsettjønna 1 i Snåsa 
kommune. 

• Dispensasjonen gjelder for leiekjører Stig Jønsson eller leiekjører tilknyttet Vera 
Hytteservice.  

• Dispensasjonen gjelder for 2 (to) turer. 

• Kjøreruta etter fastlagt trase fra Vera og inn til Lakavassbu, jf. fig. 1. Fra Lakavassbu og inn til 
Høgsete skal trasé i figur 2 i all hovedsak følges. Hvis terreng og føreforhold tilsier det kan 
traseen avvikes. 

• Dispensasjonen fra 23. mars 2021 til 30. april 2021. 
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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. 

• Utsendt kjørebok skal benyttes. 

• Kjøreboka for 2021 skal returneres til 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
c/o Statsforvalteren i Trøndelag  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer, 
innen 1. juni 2021 

 
Dette vedtaket erstatter vedtak i administrativ sak ADM-2021-12. 
 
Klagen 
Skæhkere sijte påklager det administrative vedtaket i sak ADM-2021-38 i brev datert 30. mars 2021. 
Fastlagt trase for tillatelsen går gjennom kalvingsområde for Skæhkere sijte. For å unngå uro i 
reinflokken i en spesielt sårbar periode unngår også reindriften selv å kjøre inn i dette området 
unødig. Det er derfor svært uheldig at det gis dispensasjon fra verneforskriften som tillater 
motorisert ferdsel i området. Dersom simler med nyfødt kalv skremmes, kan simla forlate kalven og 
ikke komme tilbake (se vedlegg 5). 
 
Forberedende behandling av klagen 
Fungerende nasjonalparkforvalter har i samråd med leder av nasjonalparkstyret gitt klagen 
oppsettende virkning. Dette ble meddelt Setsaas i e-post datert 6. april 2021 (se vedlegg 6). 
 
Forvalters vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket som fungerende nasjonalparkforvalter fattet administrativt i sak ADM-2021-38 
den 23. mars 2021 er datert 30. mars 2021, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre 
uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter 
anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. 
 
Klagen berører forhold som har vært oppe til diskusjon tidligere, blant annet gjennom en klagesak 
fremmet av AS Værdalsbruket og behandlet av Miljødirektoratet i brev datert 13. mars 2019, nemlig 
spørsmålet om nasjonalparkstyret har adgang til å stille vilkår av hensyn til kalvingsområde for 
tamrein når det gis tillatelse til motorferdsel. Samme problemstilling har vært til behandling i 
direktoratet og Klima- og miljødepartementet i 2013, da departementet var klageinstans, og 
direktoratet ga sin tilråding gjennom forberedende klagebehandling. Departementet konkluderte 
med at hensynet til tamreinens kalving er et saklig hensyn som kan begrunne vilkår knyttet til 
tillatelse etter verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Departementet mente også at 
vilkåret var forholdsmessig. Departementet løftet i tillegg spørsmålet om hensynet til kalvende 
tamrein bør brukes som grunnlag for vilkår som begrenser omfanget av en tillatelse til motorferdsel, 
og viste til at selv om et vilkår er saklig og forholdsmessig, kan forvaltningen unnlate å stille vilkåret 
hvis forvaltningen ikke finner det hensiktsmessig. Departementet viste videre til at all den tid 
vilkårene er saklige og forholdsmessige, ville departementet være tilbakeholden med å overprøve 
nasjonalparkstyret i dette spørsmålet, i og med at naturverdiene ikke ble påvirket av tiltaket. Klagen 
fra Værdalsbruket AS ble på grunnlag av dette ikke tatt til følge. 
 



 

 

28 
 

Med bakgrunn i klagebehandlingen gjort av Klima- og miljødepartementet i 2013 og 
Miljødirektoratet er det innenfor styrets (og forvalters) myndighet å legge avgjørende vekt på 
reindriftens behov i sin skjønnsutøving. 
 
I forbindelse med klagebehandlingen i 2019 oppfordret direktoratet forvaltningsmyndigheten og 
involverte brukergrupper til å komme i dialog for å komme til akseptable løsninger med hensyn til 
tidspunkt for kjøring, områder, traseer m.m. I klagen har Skæhkere sijte skissert en løsning som 
innebærer at de tar på seg transportoppdraget for Setsaas hvis det i fremtiden ikke blir mulig å 
benytte leiekjører fra Sverige. Dette vil være en akseptabel løsning for både klager og søker, og for 
nasjonalparkstyret. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter skulle tatt med føringene fra tidligere klagebehandling når 
søknaden om endring av administrativt vedtak i sak ADM-2021-12 ble vurdert. Med bakgrunn i 
opplysningene i klagen, og føringene fra tidligere klagebehandling tilrår forvalter at klagen tas til 
følge.  
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Skæhkere sijte på administrativt vedtak 
i sak ADM-2021-38 til følge. 

• Nasjonalparkstyret avslår søknaden fra Harald Setsaas datert 22. mars 2021 der det søkes om 
endring av vedtak i sak ADM-2021-12, slik at Stig Jønsson får tillatelse til å kjøre med 
snøscooter fra Vera til/fra hytta ved Høgsettjønna. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 30/2021 04.06.2021 

 
 
ST 30/2021 NP-2021-30 Skjækra landskapsvernområde – avvik i byggesak ved hytte og 

godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 11 – Sture Sivertsen 
 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-30 vedlegg 1 - vedtak NP-2015-20 tillatelse til bygging av uthus - anneks - 
Skjækervatnet 11 – 190615 

2. NP-2021-30 vedlegg 2 - vedtak NP-2015-20 tillatelse til bygging av uthus - anneks - tegninger 
Skjækervatnet 11 - 190615 

3. NP-2021-30 vedlegg 3 - rapport fra Statens naturoppsyn tilsyn 29. oktober 2019 - avvik i 
byggesak Skjækervatnet 11 

4. NP-2021-30 vedlegg 4 - Skjækra landskapsvernområde - ber om redegjørelse fra Sture 
Sivertsen 180920 

5. NP-2021-30 vedlegg 5 - Skjækra landskapsvernområde - redegjørelse fra Sture Sivertsen 
151020 

6. NP-2021-30 vedlegg 6 - Skjækra landskapsvernområde - vedtak i sak NP-2020-28 oppfølging 
av avvik i byggesak 241120 

7. NP-2021-30 vedlegg 7 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting - 
Sture Sivertsen 301220 

8. NP-2021-30 vedlegg 8 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting 
bilde av platting - Sture Sivertsen 301220 

9. NP-2021-30 vedlegg 9 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting 
tegning - Sture Sivertsen 301220 

10. NP-2021-30 vedlegg 10 - Skjækra landskapsvernområde - foreløpig tilbakemelding på søknad 
om godkjenning av platting - 050221 

 
Bakgrunn 
Denne saken er en oppfølging av nasjonalparkstyrets vedtak under møte den 9. september 2020 i sak 
NP-2020-22 Statusrapport fra AU – angående oppfølge avvik i byggesaker, samt AU sitt vedtak i sak 
AU-2020-06 om ordlyden i brev til hytteeiere med påvist avvik mellom dispensasjon og faktisk 
bygningsmasse (AU-2020-06). Ordlyden i brev datert 18. september 2020 til hytteeiere med påvist 
avvik ble tilpasset den enkelte mottaker (se vedlegg 2). Det ble sendt ut brev til syv hytteeiere med 
påvist avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse. Nasjonalparkstyret behandlet 
redegjørelsen fra Sivertsen (se vedlegg 3) som sak nr. NP-2020-28 under sitt møte tirsdag den 24. 
november 2020, og fattet følgende vedtak: 

• Saken utsettes til det er gjennomført en befaring av Arbeidsutvalget der hytteeier inviteres til 
å være med.  

 
Befaring ble gjennomført mandag den 3. mai 2021 der arbeidsutvalget ved Bente Estil og Kjell Jøran 
Jåma deltok sammen med hytteeier Sture Sivertsen og fungerende nasjonalparkforvalter Inge 
Hafstad. 
 
Redegjørelse ble sendt inn innen fristen som var satt til 15. oktober. Gjennomgående forklaring fra 
hytteeierne på hvorfor bebygd areal (BYA) har blitt større enn hva dispensasjonen ga tillatelse til, er 
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 
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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.  
 
Areal som bygningen opptar av terrenget (veileder – Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
– Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler) 
Bebygd areal BYA er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor 
fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng. Takrenner og lignende regnes 
ikke med. For beregning av bebygd areal tas mål av ytterveggs utside. Har byggverket sokkel som 
ligger utenfor bygningens fasadeliv, tas mål fra utsiden av sokkel. Bygningsdeler utenfor fasadelivet 
måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner o.l.). Slike bygningsdeler kan være terrasse, 
balkong og takoverbygg. 
 
Avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse kan i de fleste tilfellene forklares med at areal 
er målt opp med bakgrunn i utvendig svill eller utvendig reisverk. I flere av redegjørelsene opplyses 
det at dette er standard når søknader sendes kommunene. I Norsk Standard 3940 står det at bebygd 
areal (BYA) beregnes ved å måle ytterveggens utside. Det står ikke om dette innbefatter utlekting og 
bordkledning, og det ser ut som om det er forskjellige oppfatninger om dette. Med bakgrunn i disse 
uklarheter rundt måling av BYA anbefaler fungerende nasjonalparkforvalter at nasjonalparkstyret 
aksepterer redegjørelsene der dette forklarer avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse.  
 
All oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg er i utgangspunktet forbudt innenfor Skjækra 
LVO. Dette forbudet gjelder selv om tiltaket kan være tillatt etter plan- og bygningsloven. 
Verneforskriftene for Skjækra LVO § 3, punkt 1.1 er tydelig på dette. All oppføring og ombygning av 
bygninger og anlegg innenfor landskapsvernområdet krever derfor en dispensasjon fra 
vernebestemmelsene gitt av nasjonalparkstyret, uavhengig av om tiltaket er tillatt etter plan- og 
bygningsloven. Dette gjelder blant annet oppføring av plattinger, hundehus, frittstående 
solcellepanel og vindmølle. 
 
For alle ulovlige tiltak må de forskjellige sanksjonsmulighetene vurderes, det være seg anmeldelse, 
vedtak om retting mv. Hvis det bes om søknad i ettertid skal søknaden vurderes som om tiltaket, 
oppføringen av bygningen og/eller anlegget ikke er gjennomført. Selv om det bes om søknad betyr 
ikke dette at det skal gis dispensasjon fra verneforskriften. Men ved å be om søknad får 
nasjonalparkstyret muligheten til å vurdere den enkelte sak grundigere.  
 
Gjennomgang av redegjørelsen: 

• Sture Sivertsen – redegjørelse datert 15. oktober 2020 
Sivertsen ble i brev datert 18. september 2020 bedt om å redegjøre for følgende forhold: 
I forbindelse med bygningskontrollen ble det registrert følgende avvik i forhold til søknaden og 
dispensasjonsvedtaket av 13. juli 2018: 

• I søknaden blir det oppgitt at totalt bebygd areal er på til sammen 75,5 m2, der hytta utgjør 
53,5 m2 og uthus/anneks er på 22,5 10 m2 

• Dispensasjonsvedtaket tar utgangspunkt i opplysninger i søknaden og gir tillatelse til 
oppføring av uthus/anneks på 22,5 m2, noe som gir et totalt bebygd areal (BYA) på 75,5 m2. 

• Under bygningskontrollen ble totalt bebygd areal målt til 94 m2.  

• Totalt bebygd areal er til sammen 18,5 m2 større enn hva opplysningene i søknaden og 
dispensasjonen tilsier, og 14,0 m2 større enn hva retningslinjene i forvaltningsplanen for 
Skjækra landskapsvernområde åpner opp for. 
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Fig. 1: Skisse med areal av oppmålt hytte Skjækervatnet 11 – SNO 29. oktober 2019 (fra vedlegg 3). 
 
Kommentarer til redegjørelsen 
Det er spesielt punkt tre og fire i redegjørelsen datert 15. oktober 2020 som har betydning (se 
vedlegg 5). Under punkt tre sier Sivertsen at taket over inngangen ble trukket ekstra ut for å unngå 
det hardeste været og at snøen la seg opp helt inntil døra. Takutstikk som strekker seg lengre enn 1 
meter skal telles med som bebygd areal (jf. Norsk Standard 3940). Punkt fire beskriver at fokuset ved 
byggingen av uthuset var på innvendig mål av rommene. Dette, sammen med lengre takutstikk, 
forklarer mest sannsynlig avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse. 
 
Punkt en og to i redegjørelsen berører, slik fungerende nasjonalparkforvalter vurderer det, forhold 
før opprettelsen av Skjækra LVO i 2004 og har for så vidt ikke noen direkte relevans i denne saken. 
Utvidelsen av hytta skjedde på slutten av 1990-tallet, altså før vernet ble opprettet i 2004. I både 
redegjørelsen (se vedlegg 5) og i søknaden og vedtak om tillatelse til å sette opp uthus/anneks 
(vedlegg 1) oppgis det at hytta er på 53 m2, mens målene i tegninger vedlagt søknaden viser at hytta 
er tegnsatt til å være 56,3 m2, målt på utvendig svill (vedlegg 2). Under befaringen den 3. mai d.å. fikk 
vi bekreftet at punkt 1 om at nordveggen ved doen ble trukket helt frem i Sivertsen redegjørelse 
stemmer. Dette medfører at hytta er 3 m2 større enn tegningene viser, slik at den reelle størrelsen på 
hytta er 59,3 m2 og ikke 53 m2 som oppgitt i søknaden. Utvidelsen av hytta ble utført før vernet kom i 
2004, og dermed er forholdet rundt feil tegninger og faktisk bygningsmasse på hytta et forhold 
mellom hytteeier, Steinkjer kommune og Steinkjer kommuneskoger som grunneier. 
 
Imidlertid er det uheldig at dette ikke ble oppdaget da nasjonalparkstyret i 2015 behandlet søknaden 
om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av 
uthus/anneks. Med disse nye opplysningene blir totalt bebygd areal (BYA) for hytte og uthus nå på 
81,8 m2 (utvendig svill), slik at det hadde ikke blitt gitt tillatelse til oppføring av et uthus/anneks på 
22,5 m2, men maksimum 20,7 m2 (jf. forvaltningsplanens retningslinjer om maksimum 80 m2 BYA). 
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Forvalter har tatt utgangspunkt i at tegningene som er lagt ved søknad om oppføring av 
uthus/anneks er målsatt på utvendig svill. Hytte og uthus/anneks er dermed på 81,8 m2, i tillegg 
kommer overbygd tak med platting under på 4,5 m2 (1,0 m x 4,5m). Samlet vil da hytte og 
uthus/anneks bli på 86,3 m2 målt på utvendig svill. SNO har målt uthuset til 4,73 m x 6,10 m (der 
overbygd tak med platting utgjør 1,0 m). Uthuset/annekset er da på 28,9 m2. Med ca. 10 cm med 
utlekting og bordkledning vil et tegnet uthus/anneks på 4,5 m x 5,0 m bli på 4,7 m x 5,1 m (+ 
overbygd tak med platting). Differansen mellom tegninger og målinger at uthus/anneks forklares 
derfor med at tegningene er målsatt utvendig svill. 
  
For å skape enda større forvirring har fungerende nasjonalparkforvalter vært i telefonisk kontakt 
tirsdag den 25. mai d.å. med Geir Gilde, enhetsleder for byggesak og oppmåling i Steinkjer kommune, 
og fått opplyst at kommunen opererer med bruksareal (BRA) når de veileder hytteeierne om 
størrelsen på hytta. Bruksareal er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger, i 
praksis innvendig svill.  
 
Når det gjelder hytta vil arealet av den bli på 65,5 m2 BYA når vi beregning med 10 cm utlekting og 
bordkledning pr. vegg, samt et overbygd inngangsparti på ca. 1,5 m2. Dette er i samsvar med 
oppmålingene til SNO (65,4 m2). Selve hytta er ikke en del av denne saken, selv om korrekte 
tegninger av hytta ville medført et annet vedtak i 2015. Det denne saken dreier seg om er (i) avvik i 
bygningsmasse på uthus/anneks, (ii) godkjenning av platting ved uthuset. 
 
Avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av uthuset/annekset forklares med at areal er 
målt opp med bakgrunn i utvendig svill eller utvendig reisverk, samt at taket er trukket lengre ut over 
inngangspartiet enn hva det ble gitt tillatelse til. Plattingen er omsøkt som en følge av brev til alle 
hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020 angående regelverket rundt 
plattinger og verneforskriften.  
 
Det er svært beklagelig at nasjonalparkstyret må behandle denne type saker etter at det tidligere har 
blitt gitt dispensasjon fra verneforskriften. I dette tilfellet har ikke søker vært nøye nok med å sjekke 
de gamle tegningene av hytta opp mot faktisk bygningsmasse, samt at søker har trukket taket lengre 
ut over ved inngangspartiet enn tillatelse fra nasjonalparkstyret tillot. Nasjonalparkstyre har på sin 
side vært for utydelig i sitt vedtak fra 2015, noe som har skapt forvirring rundt begrepet bebygd areal 
(BYA) for hytteeier og kommunen. Dispensasjoner gitt i byggesaker frem til dags dato må med 
bakgrunn i dette benytte utvendig svill/utvendig reisverk som utgangspunkt for oppmåling av areal 
på bygninger. For fremtidige byggesaker må det gå tydelig frem av dispensasjonen hvordan areal 
av bygningene skal måles, og dette må inn i forvaltningsplanene.  
 
I e-post datert 30. desember søker Sivertsen om godkjenning av platting framom inngangspartiet for 
uthuset/annekset. Bakgrunnen for søknaden er brevet som ble sendt ut til hytteeierne i Skjækra LVO 
datert 26. oktober 2020.  Den omsøkte plattingen er på 4,5 m2 (1,0 x 4,5 m), og ligger under det 
overbygde taket (se fig. 2 og 3). 
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Fig. 2: Skisse over omsøkt platting ved uthuset til hytte Skjækervatnet 11 i Steinkjer kommune. 
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Fig. 3: Bilde av den omsøkte plattingen og det overbygde taket på uthuset/annekset ved hytte 
Skjækervatnet 11. 
 
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.  
 
Begrunnelse 
Utvidelsen av uthuset har allerede skjedd, og saken er behandlet av både arbeidsutvalget og 
nasjonalparkstyret tidligere i forbindelse med oppfølging av saker med påvist avvik mellom 
dispensasjon og faktisk bygningsmasse. Når nasjonalparkstyret skal vurdere søknaden fra Sture 
Sivertsen må styret i utgangspunktet ta stilling til om den opprinnelige søknaden fra Sivertsen hadde 
blitt godkjent hvis det hadde vært kjent at totalt bebygd areal av hytte og uthus hadde blitt 94,3 m2, 
istede for 75,5 m2 i det opprinnelige vedtaket i sak NP-2015-20 fra 19. juni 2015. Dette må igjen 
vurderes opp mot redegjørelsen fra Sivertsen datert 15. oktober 2020. 
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Selv om vedtaket datert 19. juni 2015 trolig hadde blitt justert slik at bebygd areal av hytte og uthus 
totalt hadde blitt 80 m2 er fungerende nasjonalparkforvalter er av den oppfatning at den omsøkte 
utvidelsen av uthuset bør innvilges. Selve hytta er ikke en del av denne saken, selv om korrekte 
tegninger av hytta ville medført et annet vedtak i 2015. Det denne saken dreier seg om er (i) avvik i 
bygningsmasse på uthus/anneks, (ii) godkjenning av platting ved uthuset. 
 
Forvalter har tatt utgangspunkt i at tegningene som er lagt ved søknad om oppføring av 
uthus/anneks er målsatt på utvendig svill. SNO har målt uthuset til 4,73 m x 6,10 m (der overbygd tak 
med platting utgjør 1,0 m av lengden). Uthuset/annekset er da på 28,9 m2. Med ca. 10 cm pr. vegg 
med utlekting og bordkledning vil et tegnet uthus/anneks på 4,5 m x 5,0 m bli på 4,7 m x 5,2 m. Dette 
gir et areal på 28,7 m2 (24,44 m2 + overbygd tak med platting 4,26 m2). Differansen mellom tegninger 
og målinger av uthus/anneks forklares derfor med at tegningene er målsatt utvendig svill.  
 
Den omsøkte utvidelsen vil ikke være merkbart negativt mot formålet med vernet, eller legge 
grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Med bakgrunn i arbeidsutvalgets 
og nasjonalparkstyrets tidligere vedtak i saker om avvik mellom dispensasjoner og faktisk 
bygningsmasse, tilsynsrapport fra Statens naturoppsyn etter tilsyn den 29. oktober 2019 og søkers 
redegjørelse og søknad anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml 
§ 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke 
har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten 
vekt i denne saken.  
 
Utvidelse av hytta og uthuset vil ikke medføre noen økt belastning for området i form av økt ferdsel, 
så nml. § 10 om samlet belastning tillegges liten vekt i denne saken. Da tiltaket allerede er 
gjennomført ansees nml. §§ 11 og 12 som lite relevant i denne saken. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 
17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Sture Sivertsen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til å utvide 
uthuset ved sin hytte Skjækervatnet 11 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/14 i Steinkjer kommune med 
6,4 m2, fra 22,5 m2 til 28,9 m2 (BYA, jf. Norsk Standard 3940) (se fig. 1).  

o Utvidelsen omfatter overbygd tak over inngangsparti med platting på ca. 4,5 m2 (se 
fig. 2 og 3). 

o Uthuset/annekset er målt med utvendig bordkledning/ytterkant platting. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 31/2021 04.06.2021 

 
 
ST 31/2021 NP-2021-31 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av samlekve ved 

Skjækerdalssetra Nordvollen – Skjækerfjella beitelag 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-31 vedlegg 1 - søknad om oppføring av samlekve ved Skjækerdalssetra Nordvollen - 
Skjækerfjella beitelag 050421 

2. NP-2021-31 vedlegg 2 - søknad om oppføring av samlekve ved Skjækerdalssetra Nordvollen 
kartvedlegg - Skjækerfjella beitelag 050421 

3. NP-2021-31 vedlegg 3 - ber om kommentarer på søknad om oppføring av samlekve ved 
Skjækerdalssetra Nordvollen – 060421 

4. NP-2021-31 vedlegg 4 - kommentarer på søknad om oppføring av samlekve ved 
Skjækerdalssetra Nordvollen - Steinkjer Kommuneskoger 150421 

5. NP-2021-31 vedlegg 5 - kommentarer på søknad om oppføring av samlekve ved 
Skjækerdalssetra Nordvollen - AS Værdalsbruket 150421 

6. NP-2021-31 vedlegg 6 - foreløpig svar på søknad om oppføring av samlekve ved 
Skjækerdalssetra Nordvollen – 200421 

 
Søknad 
Skjækerfjella beitelag søker i brev datert den 5. april 2021, på vegne av Kay Arne Julnes, om tillatelse 
til å sette opp ei samlekve på Skjækerdalssetra i Skjækerdalen (se vedlegg 1). Skjækerdalssetra har 
setervoll både på sør (Sørvollen) og nordsiden (Nordvollen) av elva Skjækra. Det er på Nordvollen det 
søkes om å få sette opp ei samlekve (se fig. 1). Samlekveet vil bli et inngjerdet areal på 100 – 125 
meter i omkrets, oppsatt som en firkant. 
 

 
Fig. 1: Kartskisse som viser Nordvollen som ligger i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune (se 
vedlegg 2). 

 
Fungerende nasjonalparkforvalter sendt søknaden til Steinkjer Kommuneskoger, AS Værdalsbruket 
og Skæhkere Sijte til uttalelse i e-post datert 6. april d.å. (se vedlegg 3). Steinkjer Kommuneskoger 
sier i sin uttalelse datert 15. april 2021 at beiteretten tilhørende Skjækerfjella beitelag ligger på 
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Værdalsbrukets arealer i Verdal kommune, og at Skjækerfjella beitelag ikke har noen beiterett/avtale 
på Steinkjer kommune. Steinkjer Kommuneskoger gir derfor ikke grunneiertillatelse for oppsetting av 
samlekve på Nordvollen (se vedlegg 4). Værdalsbruket sier i sin uttalelse datert 15. april 2021 at 
Nordvollen ligger i Steinkjer, på Steinkjer Kommuneskoger sin eiendom, og at det omsøkte tiltaket 
ikke berører deres eiendom (se vedlegg 5). Forvalter har ikke mottatt noen uttalelse fra Skæhkere 
Sijte. Forvalter orienterte beitelaget i et foreløpig svar om at søknaden skal behandles etter 
verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde, § 3, punkt 1.3e Oppføring av gjerder, 
samleanlegg og enkle gjeterhytter for reindrift eller bufehold. Dette punktet er ikke delegert ned til 
arbeidsutvalget eller nasjonalparkforvalter, og søknaden må derfor behandles av nasjonalparkstyret.  
Søknaden vil bli lagt frem ovenfor nasjonalparkstyret i neste møte, som er planlagt til den 4. juni 
2021 (se vedlegg 6). 
 
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 1.3e 
gi tillatelse til oppføring av gjerder, samleanlegg og enkle gjeterhytter for reindrift eller bufehold. 
 
Begrunnelse 
Skjækerfjella beitelag sine beiterettigheter er i all hovedsak knyttet til Juldal og Væren allmenning på 
eiendommen til Værdalsbruket Gnr./Bnr. 200/1 i Verdal kommune. Oversiktskart over beitelagets 
beiteområder, hentet fra kilden på NIBIO sine hjemmesider, bekrefter delvis dette. Ifølge 
driftsplanen for Skjækerfjella beitelag har beitelaget 14 større og mindre samletrøer innenfor sine 
beiteområder, blant annet er det oppført at de har et mindre samlekve ved Skjækerdammen på 
grensen mellom Verdal og Steinkjer kommuner. Dette samlekveet ligger kun 3-400 meter unna 
Nordvollen. Driftsplanen for Skjækerfjella beitelag ble godkjent av nasjonalparkstyret i sak NP-2020-
39 den 24. november 2020. 
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Fig. 2: Kart over samlekve på nordsiden av Skjækra (hentet fra driftsplanmen til Skjækerfjella beitelag godkjent 
av NP-styret 24. november 2020. 

 



 

 

39 
 

 
Fig. 3: Kart over samlekve (punkt 16 – 24) på sørsiden av Skjækra (hentet fra driftsplanen til Skjækerfjella 
beitelag godkjent av NP-styret 24. november 2020. 

 
Verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde åpner opp for at det kan gis tillatelse til oppføring 
av samlekve med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav e. Imidlertid er det tre forhold 
som tilsier at det ikke skal gis tillatelse til oppføring av omsøkt samlekve: 

i. Nordvollen ligger utenfor det området der Skjækerfjella beitelag har beiterettigheter 
ii. Steinkjer Kommuneskoger sier som grunneier nei til at Skjækerfjella beitelag kan etablere et 

samlekve på sin eiendom når det ikke beitelaget har noen beiterettigheter i området eller 
avtale med dem som grunneier. 

iii. Nasjonalparkstyret har nylig godkjent driftsplanen til Skjækerfjella beitelag med 14 større og 
mindre samlekve. Søknader om oppføring av nye samlekve bør tas i forbindelse med ordinær 
rullering av driftsplanen. 

 
 
Med bakgrunn i søknaden fra Skjækerfjella beitelag, driftsplanen for Skjækerfjella beitelag, 
uttalelsene fra Steinkjer kommuneskoger og Værdalsbruket 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.  
 
For å vurdere den samlede belastningen for område bør etablering av ytterligere samlekve for 
Skjækerfjella beitelag bør skje ved ordinær rullering av driftsplanen, og ikke ved enkeltsøknader, jf. 
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nml. § 10 om samlet belastning. Nml. §§ 11 og 12 ansees som ikke relevant all den tid forvalters 
tilrådning er at søknaden avslås. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 
17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

• Skjækerfjella beitelag sin søknad om oppføring av samlekve på Nordvollen (Skjækerdalssetra) 
i Skjækra landskapsvernområde avslås. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 32/2021 04.06.2021 

 
 
ST 32/2021 NP-2021-32 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – revidering av 

forvaltningsplanene – retningslinjer for byggesaker 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-32 vedlegg 1 – forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere  
2. NP-2021-32 vedlegg 2 – forvaltningsplan for Lierne/Lijre nasjonalpark 
3. NP-2021-32 vedlegg 3 – forvaltningsplan for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde 
4. NP-2021-32 vedlegg 4 – besøksstrategi for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker og 

Skjækra landskapsvernområde 
5. NP-2021-32 vedlegg 5 - retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter nml. 48 - 

KLD 020315 
 
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 2: 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 

https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/forvaltningsplan
https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/besoksstrategi
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Faglig tilbakemelding - gjennomgang av planutkast 
  

Miljødirektoratet Januar 2022 

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 

 
Ferdig utkast til retningslinjer for byggesaker skulle egentlig bli lagt frem ovenfor nasjonalparkstyret 
under møte den 10. mars 2021. Dette ble i samråd med leder av styret utsatt til møte den 4. juni d.å. 
 
Saksopplysninger 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Vedtektene § 8.1 Forvaltningsplan 
Styret skal utarbeide/revidere forvaltningsplan for verneområdet(ene). Oppstart av planarbeidet bør 
skje i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltningsplaner skal utarbeides innenfor rammene av 
naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvaltningsplanen skal konkretisere hvordan formålet 
med vernet skal nås, og skal inneholde enn flerårig tiltaksplan og en besøksstrategi. Utkast til 
forvaltningsplan skal sendes til direktoratet for faglig gjennomgang før høring. Forvaltningsplanen 
skal godkjennes av Miljødirektoratet. 
 
Revidering av forvaltningsplanene 
Forvaltningsplanene for disse verneområdene ble ferdig og godkjent av Miljødirektoratet (DN - 
Direktoratet for naturforvalting) henholdsvis: 

• Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, den 12. mars 2007. 

• Lierne nasjonalpark, den 27. oktober 2008, kvalitetssikret av Miljødirektoratet (DN) 24. april 
2009. 

• Skjækra landskapsvernområde, den 28. mai 2006. 
 
I forvaltningsplanen for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark s. 12 står det; 

«Forvaltning av verneområder skal skje i et langsiktig perspektiv, og man ønsker å se for seg 
en tidshorisont på 200 år. Denne forvaltningsplanen rulleres første gang etter at 
forsøksperioden med lokal forvaltning er over, dvs. i 2008, deretter minimum hvert 8. år.» 
 

Likelydende formuleringer står i forvaltningsplanene for Lierne nasjonalpark og Skjækra 
landskapsvernområde. 
 
Fase I - prosjektplan 
Nasjonalparkstyret vedtok prosjektplanen i NP-sak 18/2016 i møtet den 21.06.2016, så Fase I av 
revideringsarbeidet er fullført. 
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Fase II – melding om oppstart (Oppstartsmelding) 
I NP-sak 30/2016 vedtok Nasjonalparkstyret en oppstartsmelding. I oppfølging av 
Oppstartsmeldingen er det arrangere møter med berørte kommuner, regionale instanser, grunneiere 
/ rettighetshavere og brukergrupper.  
 
Oppstartsmeldingen ble sendt ut til grunneier, kommunen, reindriftsutøvere, offentlige myndigheter, 
bedrifter, lag og organisasjoner som har interesser i området. Oppstartsmøtene ble gjennomført 
våren 2017. 
 
Besøksforvaltning og Besøksstrategier 
I 2017 kom pålegget om at alle nasjonalparkene skulle gjennomføre en prosess med å utvikle 
besøksstrategeier innen utgangen av 2020. Dette har vært en lang prosess med brukerundersøkelser 
som skulle stå ute en hel sommersesong og videre innsamling av data, sårbarhetsanalyser osv.  
 
I denne perioden ble arbeidet med revidering av forvaltningsplanene satt på vent, da resultatet av 
besøksstrategiarbeidet skal innarbeides i de nye forvaltningsplanene. Besøksforvaltning og 
besøksstrategi dokumentet ble vedtatt av nasjonalparkstyret og endelig godkjent av 
Miljødirektoratet i juni 2020. Nå pågår arbeidet med å implementere besøksstrategiene. Da er vi der 
at vi kan fortsette arbeidet med å revidere forvaltningsplanene i fase III. 
 
Fase III - prosess 
Jevnlig dialog mellom Miljødirektoratet og forvaltningsmyndigheten underveis i 
forvaltningsplanarbeidet. En vil tidlig i prosessen få veiledning om innhold, struktur og utarbeiding av 
retningslinjer. Miljødirektoratet skal ha forvaltningsplanene til faglig gjennomgang før høring.  
 
Før en går i dialog med Miljødirektoratet om et høringsdokument, må innspillene fra 
oppstartsmøtene bearbeides i Nasjonalparkstyret. Første tema som tas opp til drøfting i 
Nasjonalparkstyret er retningslinjer for byggesaker. 
 
Bearbeiding av retningslinjer for byggesaker:  
 
Følgende problemstillinger ble løftet fram på oppstartsmøtene: 

1. Hva er tradisjonell byggeskikk i vårt geografiske område? 
2. Hvordan skal vi harmonere bestemmelsene om utvidelse av hytta, men samtidig ivareta 

forskjellen mellom et landskapsvernområde og en nasjonalpark? 
3. Skal det være mulighet for å gjøre forskjell på ei utleiehytte/næringsvirksomhet enn ei privat 

hytte i forhold til areal og utforming? 
 
Innspill på oppstartsmøtene: 
 

1. Byggeskikk: 
a) Vanskelig å angi en spesifikk byggeskikk innenfor området, men generelt er det små 

enkle hytter av reisverk uten veranda/platting (naturfarget, rektangulære, kort 
takutstikk og smårutet vindu. 

b) Enetasjes bygg, takvinkel 22,50, reisverk med tømmermannskledning og enkelte 
laftede hytter. 

c) Lokal byggeskikk er nøkterne bygg med usjenert, men praktisk plassering.  
d) Videre er lokal byggeskikk basert på bruk av lokale, stedegne materialer og 

byggemåter (gjerne tømmerbygg).  
e) Andre ser ikke at det finnes en tradisjonell byggeskikk som det kan forlanges at folk 

følger.  
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f) Nyere hytter er penere å se til enn eksempelvis 70-talls reisverkhytter – ved nybygg 
bør moderne byggeteknikker (moderne hytter) tillates. 

g) Vanskelig å definere en spesifikk byggeskikk i området.  
h) Ikke et stort behov for å definere konkret hva som er lokal byggeskikk, hyttene kan 

være moderne og gjennom tilpasning til terrenget (plassering/utforming) er det 
mulig å tilpasse de godt. 

i) Usikker om solcellepanel og parabol er vanlig på nåværende hytter i og med at det 
ikke er søknadspliktig. Inntrykk av at andelen hytter med hundegårder / hundehus er 
økende. 

j) Fotavtrykket i forhold til verneverdiene mest viktig. Synlighet og utforming 
avgjørende ved plassering og utforming. 
 

2. Harmonering av bestemmelsene i landskapsvernområdet og nasjonalparkene 
a) Høyere takvinkel for å frigjøre soveplasser på hems. Større felles standard innenfor 

nasjonalparken (f.eks. 50m2). Må ha større likebehandling mellom store og små 
hytter! 

b) Bestemmelsene i verneområdet må være i samsvar med kommuneplanens arealdel 
(lik betegnelse BYA), i tillegg må det være høydebestemmelser. 

c) Ønskelig med ytterligere presiseringer rundt bygging i nasjonalparken. Spesielt for de 
hyttene som ligger like innenfor nasjonalparkgrensen - presisere dette innenfor 
brukssonene?  

d) Enkelte mener at det skal være en forskjell mellom NP og LVO og at dagens 
forvaltningsplan er ok.  

e) Andre påpeker at de ikke ser noe behov for å skille mellom dem, og at 30% regelen 
er underlig og bør fjernes.  

f) Målene om naturbasert utvikling må veie tyngre enn forskjellene mellom LVO og NP, 
er det ønske om å gi opplevelser så må det kunne tilrettelegges – størrelsen på bygg 
må kunne vurderes etter behovet og avstander fra vei (max 80 m2).  

g) Maksimalt antall kvadratmeter i stedet for den gamle regelen om 30% og maksimalt 
10 m2. 

h) Innspill på at muligheten for å bygge platting/veranda bør begrenses – eventuelt 
forbys. 

i) Plassering, utforming og byggematerialer har i mange tilfeller mer å si enn størrelsen 
på bygget angående det visuelle (noen steder kan det passe med 20 m2, mens andre 
steder bør ikke bygget være mer enn eksempelvis 20 m2).  

j) Det er likevel enighet om at maksimalstørrelse på bygg i nasjonalparken ikke bør 
være mindre enn 50 m2. (Grong-møtet) 
 

3. Gjøre forskjell på utleiehytter / næringsvirksomhet og private hytter 
a) Det bør være like regler for utleiehytter og private hytter. 
b) I utgangspunktet menes det at det er og bør kunne gjøres en forskjell. Dagens 

regelverk gjør likevel at en utleiehytte lett kan bli en privat hytte. Det er i tilfellet en 
utilsiktet konsekvens av eventuell forskjell i praksis.  

c) For å få en naturbasert nærings- og reiselivsutvikling så må det kunne gjøres forskjell 
– det må legges til rette for at bygningsmasse kan tilpasses næringens utvikling («tida 
og tilhøva»). 

d) Ja, det bør kunne gjøres forskjell på dette i og med at det vil være ulike behov knyttet 
til ei privat hytte kontra utleiehytte/næringsvirksomhet, eksempelvis 
overnattingsplasser etc. (maks 60+20 m2 på utleiehytter).  

e) Ønskelig med en angitt maksimal størrelse på hytter, eksempelvis 50 m2, i stedet for 
30% regelen (ikke mer enn 10 m2) som oppleves som gammel og utdatert.  
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f) Det bør være mulig å differensiere mellom utleiehytter og private hytter. 
Utleiehytter bør kunne ha større areal enn private (større behov for eksempelvis 
soveplasser).  

g) Representant fra Ulvig Kiær AS ønsker å ha muligheten til å etablere nye utleiehytte i 
nasjonalparken og at dette ikke bare skal være forbeholdt lokale fjellstyrer, 
Værdalsbruket osv. 
 

4. Andre momenter tilknyttet byggesak 
a) Det ble etterspurt om det var muligheter for å søke om å sette opp bro enkelte 

steder i tilknytning til beitenæringen (utfordring å komme seg over flomstore elver i 
sauesankingen). 

b) Videre ble det etterspurt om muligheter til utvidelse av eksisterende seter for å 
kunne tilpasse dette til en endret eller utvidet drift. Hvilken grense har man å 
forholde seg til i den sammenheng? Vil være aktuelt å vise til et faktisk og reelt 
behov, og dette må behovsprøves i en eventuell behandling av søknad. Det ble vist til 
at en eventuell bruksendring må behandles etter eget lovverk. 

c) Forbud mot oppsett av naust og utlegg av båt oppleves som problematisk i 
forbindelse med forvaltning av fiskevann. Dette bidrar til at det blir fisket for lite, 
spesielt i enkelte vann. Lavt uttak av fisk kan medføre «overbefolkning» i vannet, 
mye småfisk og en ødeleggelse av vannet. 

d) Tok opp problematikken rundt at det ligger/henger mange båter i området 
Skjækervatnet - hvordan stiller det seg med oppsett av naust? Båter som 
ligger/henger virker mer skjemmende enn godt utformede naust. Er det mulig å 
legge ut nye båter eller er det et poeng å legge til rette for enkelte naust med 
båtutleie for å redusere det totale antallet båter? 

e) Etterspørres hvorfor antall båtutlegg ikke kan økes (ønskelig med mer fiske i enkelte 
områder). 

f) Det ønskes at det blir mulig å øke antallet båtutlegg i verneområdene og at det 
innspillet tas med i sammenheng med revideringen!  

g) Ønskelig å tillate bygging av naust på enkelte steder hvor det er utplassert mange 
båter. Det pekes på at plassering av båtene i godt utformede naust vil være et mye 
mindre forstyrrende element i verneområdene enn båter i alle farger som ligger 
langs land. 
 

5. Tillegg fra nasjonalparkforvaltningens egen praksis 
a) Skal dette være med eller ikke i BYA (bebygd areal): 

▪ Naust 
▪ Gapahuk 
▪ Midlertidig åtejaktbu 
▪ Jordkjeller 
▪ Plattinger 

b) Definisjoner; - BYA, BRA, mønehøyden, rafthøyden, 
c) Klagesaker 

▪ Skjækra Landskapsvernområde (Steinkjer): - 2011/49-174 Riving av gammel 
hytte og uthus. Klage på oppsetting av nytt med større areal, men innenfor 
grensen i forvaltningsplanen til landskapsvernområdet. (Ikke tatt til følge) 

▪ Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2014-19-3755 Riving av gammel hytte, 
oppsetting av nytt. Klage på at en går ut over 30% + 10 m2 regelen. 
Begrunnelsen er at det er utleiehytte. (Delvis tatt til følge, redusert areal) 

▪ Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2014-24-3755 Riving av gammel hytte, 
oppsetting av nytt. Klage på byggeskikk, ferdighytte, takutstikk – overbygd 
inngangsparti / veranda, mønehøyden. (Ikke tatt til følge) 



 

 

46 
 

▪ Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2015-18-2014/7477 Rivning av gammel 
uthus/utedo. Klage på nytt bygg utvidet fra 10 m2 til 13 m2, som er innenfor 
30% + 10 m2 regelen. (Ikke tatt til følge) 

▪ Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2015-19-2231 Avslag på utvidelse av privat hytte 
og uthus ut over 30% + 10 m2 regelen. Klage på avslaget. (Ikke tatt til følge) 

▪ Lierne NP: - 2015-26-4505 Avslag på oppsett av midlertidig åtejaktbu. Klage 
på avslaget. (Ikke tatt til følge) 

▪ Skjækra Landskapsvernområde (Snåsa): - 2017-21-492 Riving av gammel. 
Klage på reduksjon i arealet til ny hytte, da arealet på naustet er medregnet i 
BYA. (Tatt til følge) 

d) Bruk av unntaksbestemmelsene i NML § 48 
▪ Skjækra Landskapsvernområde (Steinkjer): - 2011/49-174 Riving av gammel 

hytte og uthus, oppsetting av nytt hjemles ikke direkte i verneforskriften, 
men må behandles etter NML § 48. 

▪ Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2011/49-175 Riving av eksisterende fjøs på seter 
og oppsetting av nytt, nybygg må behandles etter § 48. 

▪ Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2014/14-3750 Nytt bygg av Nødbasestasjon 
krever NML § 48. 

▪ Skjækra Landskapsvernområde (Steinkjer): - 2014/6-109 Bygging av gapahuk, 
er nybygg og krever NML § 48. 

▪ Lierne NP: - 2015-26-4505 Avslag på oppsett av midlertidig åtejaktbu. Selv 
om det ble avslag, ble saken vurdert som midlertidig nybygg som måtte 
behandles etter NML § 48, men den oppfylte ikke kravene i NML § 48. 

▪ Blåfjella/Skjækerfjella NP: - 2016/3-688 Utvidelse av fjøs / fraukjeller på 
seter, utvidelsen er større enn 30% + 10 m2 regelen og må behandles etter § 
48. 

▪ Skjækra Landskapsvernområde (Snåsa): - 2017/21-492 Riving av gammel, 
oppsetting av nytt, nybygg må behandles etter § 48. 

▪ Arvaslia naturreservat: - 2017/15-1509 Riving av uthus / utedo, oppsetting av 
nytt med utvidelse fra 10 til 12 m2. Nybygg må behandles etter § 48. 

 
Miljøverndepartementet: - Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter 
Naturmangfoldlovens § 48, datert 02.03.2015:  
 
Behandlingen av klager på vedtak fattet av nasjonalpark- og verneområdestyrene ble overført fra 
Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet fra 23. januar 2015. 
  
En stor del av klagesakene knyttet til dispensasjonssøknadene etter naturmangfoldloven § 48 gjelder 
byggesaker i landskapsvernområder og nasjonalparker. I byggesaker vil det ofte være en 
problemstilling at tiltaket isolert sett ikke er særlig problematisk, men at samlet effekt av flere 
tilsvarende tiltak vil redusere verneverdiene. 
  
Også ved enkeltsaker som gjelder små tiltak, må det ses hen til presedensvirkningene ved at andre 
kan få dispensasjon til tilsvarende tiltak. Dette følger ikke minst av kravene til likebehandling. 
Presedensvirkninger avhenger for det første av sannsynligheten for at andre vil søke om dispensasjon 
til tilsvarende tiltak og for det andre av konsekvensene for verneverdiene og verneformålet av at det 
blir gitt dispensasjon til tilsvarende tiltak. Presedensvirkninger er derfor relevante både ved 
vurderingen av om vilkårene i § 48 er oppfylt og ved den brede skjønnsmessige vurderingen av om 
man bør gi dispensasjon. 
  
I forbindelse med overføringen av klagesakene, ønsker departementet å skissere en tilnærming for 
vurdering av presedens i byggesaker. 
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Typen verneområde  
De ulike vernekategoriene har ulikt restriksjonsnivå. Landskapsvern er den mildeste verneformen og 
den kategorien som i størst grad tillater inngrep av ulik art. Høyere terskel for inngrep finner vi i 
nasjonalparkene og naturreservatene. 
 
Formålet med vernet  
Verneformålet varierer mellom de ulike vernekategorier og kan også variere mellom forskrifter innen 
samme vernekategori. Når det gjelder presedens er verneformålet relevant fordi det angir 
tålegrensen for nye bygninger/størrelsen på bygninger. 
 
Tiltakets omfang  
Tiltakets omfang har betydning for graden av påvirkning på verneverdiene. Dette har igjen betydning 
for presedensvurderingen, ved at store tiltak får potensielt større konsekvenser sammen med andre 
tilsvarende tiltak enn det som er tilfelle for små tiltak. Man vil dermed akseptere mindre risiko for 
presedens ved store tiltak enn ved mindre tiltak. 
 
Hva er sannsynligheten for lignende tiltak i verneområdet?  
Man må vurdere hvor mange hytter det er i verneområdet, hvor mange av dem som allerede har 
uthus eller anneks, hvor mange som allerede har den størrelsen som det er søkt om og lignende. 
 
Er det spesielle forhold ved det omsøkte tiltaket?  
Her er særlig plasseringen av den omsøkte bygningen relevant. Momentet har betydning både for å 
skille tiltaket fra andre lignende saker, men også for å vurdere konsekvensene av tiltaket i forhold til 
verneformålet/verneverdiene. 
 
Har søker spesielle behov for å få gjennomført tiltaket?  
Hvis søker har spesielle behov for å gjennomføre tiltaket, kan dette skille saken fra andre lignende 
saker og dermed redusere faren for presedensvirkninger. 
 
Er problemstillingen omtalt i kongelig resolusjon eller forvaltningsplan?  
Det kan være gitt føringer for byggesaksbehandling i kongelig resolusjon eller i forvaltningsplan. 
Eksempelvis kan verneområdet være delt i ulike soner med ulikt restriksjonsnivå. Forvaltningsplan 
kan også ha føringer om maksimal størrelse på hytter og uthus eller maksimal størrelse på total 
bygningsmasse på en eiendom. Disse reglene kan avvike fra kommunale størrelsesbegrensninger. 
 
Hvis risikoen etter en vurdering av momentene over anses å være høy, mener departementet at 
dette bør føre til at vilkårene i § 48 ikke anses oppfylt. Det vil da ikke være adgang til å gi 
dispensasjon etter § 48. Ved mindre risiko, mener departementet at det er tilstrekkelig å la 
presedensvurderingen være en del av den skjønnsmessige helhetsvurderingen. Det vil da være 
adgang til å si ja til tiltaket og spørsmålet om man skal gi dispensasjon eller ikke, vil avhenge av en 
bred skjønnsmessig vurdering. 
 
I en bred skjønnsmessig vurdering bør klagemyndigheten legge vekt på nasjonalpark- eller 
verneområdestyrets syn. Hvis vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt og styret har foretatt en 
begrunnet avveining basert på lokalt skjønn og lokalkunnskap, bør klagemyndigheten vise 
tilbakeholdenhet med å overprøve dette skjønnet. 
 
Klima- og Miljødepartementets - Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter 
Naturmangfoldlovens § 48, datert 02.03.2015, innarbeides i retningslinjene for saksbehandling. 
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Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i nasjonalparkstyrets vedtekter § 8.1 – Forvaltningsplan har nasjonalparkstyret 
følgende forslag til nye retningslinjer i byggesaker innenfor Blåfjella/Skjækerfjella – og Lierne 
nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde: 
 

1. Følgende endringer i dagens retningslinjer vurderes tatt inn i revideringen av 
forvaltningsplanene og kvalitetssikres før de innarbeides i høringsdokumentet.  

− (-) betyr at denne forvaltningsplanen ikke inneholder denne bestemmelsen 

− (-) OK betyr at det er ingen tekst i dagens forvaltningsplaner, men at det forslås å ta 
teksten inn også for dette verneområde 

− OK betyr at den gamle teksten videreføres eller at forslått ny tekst i kursiv forslås for 
verneområdet 

− OK betyr at det ikke var noe forslag på endring i første gangs behandling, men at det i 
forrige styrets i behandlingen ble forslått strøket for dette verneområdet. 

− Overstrykinger er tekst som foreslås fjernet 

− Kursiv tekst er forslag til ny tekst 
 
 

Alle bestemmelsene i alle tre planer Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

Generelt    

I byggesaker innenfor verneområdene 
følger man definisjonene som blir 
benyttet i plan og bygningsloven ved 
vernetidspunktet 17.12.2004. 

OK OK  OK  
Men ikke 
begrenset til 
vernetids-
punktet  

Det skal legges opp til en streng 
dispensasjonspraksis i 
nasjonalparken. 

OK OK OK 
(I delmålet i dag) 

For all byggevirksomhet i 
verneområda skal det tas hensyn til 
utforming og plassering slik at man 
oppnår best mulig løsning i forhold til 
landskap og lokal byggeskikk og 
verneverdier.  

OK OK OK 

Utforming og plassering av bygninger 
bør skje i samarbeid med den 
kommunale bygningsmyndighet. 

OK OK OK 

For alle byggetiltak som innebærer 
nybygg vil det bli stilt særskilte krav til 
søker om dokumentasjon av behovet 
for tiltaket. 
(Alle søknader om nybygg skal opp til 
behandling i nasjonalparkrådet for 
uttalelse. Tiltaket kan bli avventet 
vurdert til neste rullering av 
forvaltnings-planen.) 

jf. spesifiserte 
dispensasjons-
bestemmelser  
§ 3 pkt. 1.3 

jf. spesifiserte 
dispensasjons-
bestemmelser § 3 
pkt. 1.3 

OK 

Ombygging og mindre utvidelser skal 
tilpasses eksisterende bygningsmiljø, 
og nye bygninger skal om mulig 
lokaliseres i tilknytning til 
eksisterende bygningsmiljø. 

OK OK OK 
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Alle bestemmelsene i alle tre planer Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

Mindre utvidelse regnes som inntil 30 
% av eksisterende grunnflate, dog ikke 
større enn 
10 m2. Dersom det er mest formåls-
tjenlig, kan det gis tillatelse til fritt-
stående uthus istedenfor tilbygg 

OK OK (-) 

Alternative forslag 1: 
Beregning av areal skjer etter BYA (jf. 
Norsk standard 3940), der arealet av 
bygningene måles utvendig svill/ 
utvendig reisverk. 

- Alle plattinger medregnes i BYA 
uansett høyde over bakken. 

   

Alternative forslag 2: 
Beregning av areal skjer etter BYA (jf. 
Norsk standard 3940), der arealet av 
bygningene måles på utvendig 
bordkledning. 
- Det kan bygges plattinger inntil 20 

m2 uansett høyde over bakken 

   

Bebygd areal BYA (jf. Norsk standard 
3940) tilknyttet fritidseiendommen 
kan ikke overstige på 60 m2 

OK OK (-) 

Fritidshytte og uthus kan ikke til 
sammen overstige bebygd areal BYA 
(jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. 
Bebygd areal BYA (jf. Norsk standard 
3940) tilknyttet fritidseiendommen 
kan ikke overstige på 80 m2 

(-) (-) OK 

Følgende bygninger medregnes i 
bebygd areal BYA (fotavtrykket): 

- Fritidshytte 
- Veranda med og uten 

overbygd tak 
- Platting  
- Uthus 
- Utedo 
- Gapahuk 
- Jordkjeller som har medført 

endring / bearbeiding av 
terrenget 

OK OK OK 

Følgende bygninger/anlegg 
medregnes ikke i bebygd areal (BYA 
men er fortsatt søknadspliktig): 

- Veranda uten overbygd tak 
- Plattinger uansett høyde over 

bakken. 
- Annet opparbeidet areal som 

f.eks. steinsatt areal, gruslagt 
areal, opparbeidet ildsted, 

OK OK OK 
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Alle bestemmelsene i alle tre planer Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

hundegård. Opplistingen er 
ikke uttømmende. 

- Jordkjeller som har medført 
endring / bearbeiding av 
terrenget 

- Naust, enten det er på egen 
tomt, langt fra tomta eller i 
fellesnaust. 

- Se egne bestemmelser for 
størrelsen på naust. 

Alternativ 
- (Naust større enn disse 

bestemmelsene medregnes i 
bebygd areal, BYA.)?? 

- steinsatt areal, gruslagt areal, 
opparbeidet ildsted 
medregnes ikke i BYA, og er 
ikke søknadspliktig anlegg  

   

Det kan gis tillatelse til opparbeidelse 
av inntil 30 m2 til sammen for: 

- Veranda uten overbygd tak 
- Plattinger uansett høyde over 

bakken. 
- Annet opparbeidet areal som 

f.eks. steinsatt areal, gruslagt 
areal, opparbeidet ildsted, 
hundegård. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

 

(-) OK (-) OK (-) 

Det kan gis tillatelse til opparbeidelse 
av inntil 50 m2 til sammen for: 

- Veranda uten overbygd tak 
- Plattinger uansett høyde over 

bakken. 
- Annet opparbeidet areal som 

f.eks. steinsatt areal, gruslagt 
areal, opparbeidet ildsted, 
hundegård. Opplistingen er 
ikke uttømmende. 

 

(-) (-) (-) OK 

Dersom bygninger innenfor 
verneområdene blir ødelagt av brann 
eller naturskade skal det gis tillatelse 
til nytt bygg av samme størrelse. 
(Tillatelse til dette vil normalt bli gitt. 
Dersom bygget hadde en uheldig 
plassering i forhold til verneverdiene, 
kan det vurderes oppsatt på mer 
egnet sted.) 

OK OK OK 
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Alle bestemmelsene i alle tre planer Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

Riving av bygninger krever tillatelse. 
Hvorvidt en bygning preger 
landskapets art eller karakter vil bli 
vurdert av forvaltningsmyndigheten i 
hvert enkelt tilfelle. 

(-) (-) OK 

Riving av eldre bygg, bygd før 1900, 
innenfor nasjonalparkens grenser 
følger SEFRAK-bestemmelsene og 
avgjøres av kommunen. 
For både SEFRAK-bygg og nyere bygg 
må selve rivingen og behandlingen av 
rivningsmaterialet behandles av 
vernemyndigheten og kommunen som 
forurensningsmyndighet. 

OK OK (-) 

Det vil bli satt som vilkår i 
byggetillatelsen at tiltakshaver må 
dokumentere ferdigstilling ved å legge 
fram minst tre gode bilder av det 
utførte arbeidet. 

OK OK OK 

Seterbruk    

Restaurering eller ombygging av eldre 
bygg vil bare være aktuelt når tiltaket 
ses i en helhetlig landbruksmessig 
sammenheng med den 
omkringliggende 
næringsvirksomheten. 

OK (-) OK (-) OK 

Tiltak som innebærer bruksendring, 
må avklares i henhold til annet 
gjeldende lovverk. 

OK Utleiehytter 
OK 

(-) OK 

Vernereglene er ikke til hinder for 
utleie av husvære. 

OK. Bruksendring 
(f.eks. fra seter til 
hytte/utleiehytte) 
må avklares i 
henhold til annet 
gjeldende lovverk. 

Utleiehytter 
OK 

(-) OK 

Landbruket – gjeterhytter – gjerder    

Gjeterhytter skal ikke overstige 15 m2 
bebygd areal 

OK OK OK 

Formålet med oppføring av 
gjeterhytte skal overholdes strengt. 
Gjeterhytte kan ikke senere utvides 
eller endre funksjon. 

OK OK OK 

Dersom formålet med gjeterhytta 
faller bort, eller gjeterhytta ikke er 
brukt i henhold til begrunnelsen for 
oppføringen i en periode på 3 år, kan 
bygget kreves fjernet. 

OK OK OK 

Søknad om nødvendige anlegg for 
landbruksdrift vil bli vurdert i hvert 
enkelt tilfelle.  

OK OK 
 

OK 
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Alle bestemmelsene i alle tre planer Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

Med landbruksanlegg menes gjerder 
og sanketrøer, tilsynsbuer / 
gjeterhytter, bruer og saltstein-
plasser etc. 

OK OK (-) OK 

Gjerder skal tas ned når de ikke er i 
bruk (gjelder ikke gjerder på 
setervoll). (Gjerder eller anlegg som 
ikke lenger er i aktiv landbruksdrift 
kan kreves fjernet). (Alle gjerder og 
samleanlegg av midlertidig karakter 
skal tas ned og fraktes ut av området 
etter bruk). 

OK 
Litt ulike 
formuleringer. 

OK  
Litt ulike 
formuleringer 

OK  
Litt ulike 
formuleringer 

Gjerder i skogen, som ikke stenger for 
allmenn ferdsel (innlagt grind, trapp 
over gjerdet eller lignende), vurderes 
som lite konfliktfylt. Det vil bli stilt 
krav om at gjerdet tas ned når det 
ikke er i bruk (etter beitesesong). 

(-) OK (-) OK OK 

For å dokumentere behov som krever 
tillatelse etter søknad, bør dette 
synliggjøres gjennom driftsplan eller 
annen helhetlig framstilling av 
driftsopplegg. 

OK OK OK 

Oppsynshytter    

Det kan godkjennes enkle hytter i 
forbindelse med nødvendig oppsyns- 
og skjøtselsvirksomhet. I tillatelsen vil 
det bli stilt vilkår om at oppsynshytte 
ikke skal overstige 15 m2 bebygd 
areal. Søknader som viser 
koordinering mellom ulike 
virksomheter, vil bli prioritert. 

OK (-) OK (-) OK 

Allmennhetens bruk    

Det kan godkjennes bygging av enkle 
naust ved gode fiskevann. 

OK (-) OK (-) OK 

- Naustene skal oppføres i laft 
eller bindingsverk med 
trekledning 

- Naustene skal utrustes med 
torvtekte saltak med takvinkel 
22º 

- Naustene kan settes opp i to 
størrelser: 

o Enkeltnaust 1,3 m rafthøyde, 
6 m lengde og 3 m bredde 

o Dobbeltnaust 1,3 m 
rafthøyde, 6 m lengde og 4 m 
bredde 

- Naustene skal ikke være 
utrustet med vindu eller pipe 

OK (-) OK (-) OK 
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Alle bestemmelsene i alle tre planer Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

Turisthytter / Utleiehytter OK OK OK 

Turisthyttene / utleiehytter i 
verneområdene skal holde en enkel 
standard. Utvidelser eller 
ombygginger skal være forankret i 
annet lovverk. 
Turisthyttene / utleiehytter skal følge 
bestemmelsene for bebygd areal, BYA, 
som for den øvrige fritidsbebyggelse. 

OK (-) OK (-) OK 

Bebygd areal BYA (jf. Norsk standard 
3940) tilknyttet turisthyttene/ 
utleiehyttene (hytte og uthus/anneks) 
kan ikke overstige på 100 m2 

 

(-) OK (-) OK (-) OK 

Det kan gis tillatelse til anneks/ 
sikringsbu på inntil 30 m2 

(-) OK (-) OK (-) OK 

Behov for økt overnattingskapasitet 
gjennom turistforeningens virksomhet 
i nasjonalparken bør dekkes gjennom 
bruk av eksisterende overnattings- 
muligheter og utleiehytter. 

OK (-) OK (-) 

Bruer og klopper    

Bygging av mindre installasjoner som 
bruer og klopper, samt merking, kan 
godkjennes om det dokumenteres et 
behov i reindrift for å begrense 
terrengslitasje lokalt, eller at det er et 
forvaltningsrettet tiltak for å styre 
allmenn ferdsel unna sårbare natur- 
eller kulturverdier. 
Det skal brukes miljøvennlige 
materialer. 
Besøksstrategiene legges også til 
grunn i behandlingen.  

(-) OK OK (-) OK 

Bygging av bruer og legging av nye 
klopper trenger tillatelse fra 
forvaltningsmyndigheten. Det skal 
brukes miljøvennlige materialer. 

(-) (-) OK 

Klopplegging som bidrar til å begrense 
terrengslitasje lokalt vil i 
utgangspunktet bli behandlet positivt. 

(-) (-) OK 

Midlertidige bygg og anlegg    

Midlertidige bygg og anlegg, som 
f.eks. åtejaktbuer vil bli vurdert i hvert 
enkelt tilfelle. 

OK OK OK 

Reindrift    

Det skal i behandling av søknader fra 
reindrifta legges vekt på næringens 
egenart og kultur. 

OK OK OK 
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Alle bestemmelsene i alle tre planer Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

Søknad om tillatelse til oppføring av 
bygninger/ anlegg/ gjerder/ hytter/ 
gammer som er nødvendig for å 
ivareta sørsamisk kultur og næring vil 
regne med positiv behandling av 
forvaltningsmyndigheten. Behovet for 
bygninger skal, så langt det lar seg 
gjøre, være forankret i 
reinbeitedistriktenes distriktsplaner. 

OK 
Ivaretas gjennom 
bestemmelser og 
retningslinjer knyttet 
til sone S1 og S4. 
Sommer-boplassene 
i Hykla og ved 
Hattjønnin 

OK OK 

Forvaltningsmyndigheten kan gi 
nærmere bestemmelser om hvordan 
gjerder og anlegg skal plasseres og 
utformes, herunder om materialer og 
oppbevaring. 

OK OK OK 

Oppføring av gjerder og samleanlegg 
av midlertidig karakter på 
tradisjonelle plasser i forbindelse med 
reindrift kan utføres med hjemmel i 
verneforskriften 

(-) OK OK (-) OK 

Forvaltningsmyndigheten kan kreve at 
gjerder og samleanlegg som er av 
midlertidig karakter på tradisjonelle 
plasser, og som er oppført etter 
vernetidspunktet, fjernes. 

jf. § 3 pkt. 1.2.b jf. § 3 pkt. 1.2.b (-) OK 
Men har en 
generell 
formulering om 
at gjerder som 
ikke er i bruk 
kan kreves 
fjernet. 

Ulovlige bygg og anlegg    

Forvaltningsmyndigheten kan kreve 
ulovlige oppsatte bygg og anlegg 
fjernet for eiers regning. 
NML §§ 69 – 71. 

OK OK OK 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 33/2021 04.06.2021 

 
 
ST 33/2021 NP-2021-33 Skjækra landskapsvernområde – utsatt fris for flytting av solcellepanel og 

vindmølle – Erling Fuglesang 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-33 vedlegg 1 - vedtak i sak NP-2021-11 - avslag på søknad om frittstående 
solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 100321 

2. NP-2021-33 vedlegg 2 - søknad om utsatt frist for flytting av frittstående solcellepanel og 
vindmølle - Erling Fuglesang 060421 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet den 10. mars 2021 følgende vedtak i sak NP-2021-11: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak, jf. § 4 Generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, 
fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

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

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

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

 
Fuglesang har ikke klaget på vedtaket, men i e-post datert 31. mars og 6. april d.å. søker han om 
utsatt frist for å flytte solcellepanel og vindmølle på tak og vegg til 30. september 2022, samt at frist 
for transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde settes til 30. april 2023. 
 
Begrunnelsen er at det må kjøres inn stillaser, utstyr og materialer for sikker gjennomføring av 
arbeidene på vinters tid. Siste to årene har det ikke vært praktisk mulig med snøscooterkjøring med 
materialer/utstyr før etter jul. Så kan det være krevende å utføre disse arbeidene tidlig på vinteren 
pga. værforholdene og snø. Planen er da å ferdigstille selve monteringsarbeidene senvinteren/ 
sommeren 2022. Returtransport av materialer, utstyr og stillaser påfølgende vinter 2023.  
 
Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret viser til vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-11. Kulepunkt tre i vedtaket 
endres til: 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 34/2021 04.06.2021 

 
 
ST 34/2021 NP-2021-34 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av uthus/anneks 

ved hytte Skjækervatnet 37 – Knut Sjøli 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-34 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om riving av uthus og 
oppføring av nytt - Knut Sjøli 260421 

2. NP-2021-34 vedlegg 2 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om riving av uthus og 
oppføring av nytt – vedlegg 1 - Knut Sjøli 260421 

3. NP-2021-34 vedlegg 3 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om riving av uthus og 
oppføring av nytt – tegninger - Knut Sjøli 260421 

4. NP-2021-34 vedlegg 4 - Skjækra landskapsvernområde - vurderinger opp mot plan- og 
bygningsloven - Snåsa kommune 070521 

 
Søknad 
Snåsa kommune har i e-post datert 7. mai 2021 oversendt søknad fra Knut Sjøli om riving av 
uthus/anneks ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune. Hytta ligger i 
Skjækra landskapsvernområde. Dagens uthus/anneks er på 31,2 m2, mens omsøkt nytt uthus/anneks 
vil bli på 18,2 m2. Samlet areal for hytte og uthus/anneks vil bli på 80,2 m2, mot dagens 93,2 m2 (se 
fig. 1 og 2). 
 

 
Fig. 1: Viser gammelt uthus som skal rives og plassering av nytt uthus i forhold til dagens hytte Skjækervatnet 
37 i Snåsa kommune. 
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Fig. 2: Tegninger av uthus/anneks ved hytte Skjækervatnet 37 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 
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.  
 
Areal som bygningen opptar av terrenget (veileder – Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
– Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler) 
Bebygd areal BYA er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor 
fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng. Takrenner og lignende regnes 
ikke med. For beregning av bebygd areal tas mål av ytterveggs utside. Har byggverket sokkel som 
ligger utenfor bygningens fasadeliv, tas mål fra utsiden av sokkel. Bygningsdeler utenfor fasadelivet 
måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner o.l.). Slike bygningsdeler kan være terrasse, 
balkong og takoverbygg. 
 
Dispensasjoner gitt i byggesaker frem til dags dato må med bakgrunn i dette benytte utvendig 
svill/utvendig reisverk som utgangspunkt for oppmåling av areal på bygninger. For fremtidige 
byggesaker må det gå tydelig frem av dispensasjonen hvordan areal av bygningene skal måles, og 
dette må inn i forvaltningsplanene. 
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Målene på tegningene av uthuset/annekset som er lagt ved søknaden fra Sjøli er utvendig 
svill/utvendig reisverk, og de 62 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 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 søknaden 
må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48. For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan 
ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Søknaden 
består i å rive eksisterende uthus/anneks på 31,2 m2, og erstatte det med et nytt uthus/anneks på 
18,2 m2. Dette medfører at den samlede bygningsmassen vil bli 13 m2 mindre, noe som vil redusere 
fotavtrykket av bygninger i verneområdet. Etter forvalters vurdering vil dette ikke være negativt for 
verneformålet og heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig negativt. Søknaden kan derfor 
behandles etter naturmangfoldlovens § 48 i naturmangfoldloven.  
 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier at det kan tillates at hytte og uthus/anneks 
kan være inntil 80 m2 bebygd areal (BYA), jf. Norsk standard 3940. 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. 
 
Det er av avgjørende betydning at antall bygninger i verneområde ikke øker, og at bygningsmassen 
ved hytte Skjækervatnet 37 harmoniseres med retningslinjene i forvaltningsplanen. Imidlertid må 
uthuset reduseres med 0,1 meter på langsiden for å komme under 80 m2 totalt for hytte og 
uthus/anneks. 
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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 redusere bygningsmassen på hytte Skjækervatnet 37, og vil dermed 
ikke medføre noen økt belastning for området i form av økt ferdsel, så nml. § 10 om samlet 
belastning tillegges liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, vil tiltaket ikke 
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 redusere 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 Knut Sjøli tillatelse til å rive 
uthus på 31,2 m2 ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune. 

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

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Knut Sjøli tillatelse til oppføring av nytt 
uthus/anneks på maksimum 18,0 m2 ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i 
Snåsa kommune. 

o Tegningene som viser omsøkt uthus/anneks på 18,2 m2 (se fig. 2) må justeres slik at 
uthuset/annekset maksimum blir på 18,0 m2. 

o Justert tegning sendes nasjonalparkforvalter. 
o Målene av uthuset/annekset er utvendig svill/utvendig reisverk. 

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

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

 
Tiltaket er vurdert av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige 
vurderingen er sendt Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre (se vedlegg 4). 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 35/2021 04.06.2021 

 
 
ST 35/2021 NP-2021-35 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppføring av anneks/ sikringsbu i 

reindrift - Bengt Åke Jåma og Aina Bye  

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-35 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om oppføring av 
gjeterbu i reindrift - Bengt Åke Jåma 060421 

2. NP-2021-35 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av gjeterbu i reindrift 
- tegninger - Bengt Åke Jåma 060421 

3. NP-2021-35 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av gjeterbu i reindrift 
- kart - Bengt Åke Jåma 060421 

4. NP-2021-35 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bekreftelse sidaandel Bengt Åke 
Jåma - Låarte sijte 040321 

5. NP-2021-35 vedlegg 5 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Ingen innvendinger fra Statskog 
- Statskog SF 050321 

 
Bakgrunn 
Det vises til søknad datert 6. april 2021 fra Bengt Åke Jåma og Aina Bye der det søkes om 
dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark for 
oppføring av nytt anneks/sikringsbu til bruk i reindriften. Nytt anneks er planlagt til 15,2 m2 (3,90 
meter x 3,90 meter) (se vedlegg 2 og fig. 1). Bygningen er planlagt oppsatt ved Hykla, 
sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune (se fig. 2).  
 

 
Fig. 1: Tegninger over omsøkt anneks/sikringsbu ved gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i 
Lierne kommune. 
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På vegne av Låarte sijte bekrefter Kjell Jøran Jåma i e-post datert 4. mars 2021 at Bengt Åke Jåma har 
sidaandel i Låarte sijte, og at søker har behov for anneks/sikringsbu ved Låarte sijte sin 
sommerboplass ved Høkla i Lierne kommune. Statskog v/Morten Aasheim bekrefter i e-post datert 5. 
mars 2021 at Statskog som grunneier ikke har innvendinger mot oppføring av anneks/sikringsbu. E-
postene fra Låarte sijte og Statskog er lagt ved søknaden.  
 

 
Fig. 2: Kart som viser planlagt plassering av anneks/sikringsbu ved Litlhykkel ved Hykla, sommerboplassen til 
Låarte sijte i Lierne kommune. 

 
Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres 
med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, 
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. 
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Hjemmelsgrunnlag: 
Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet sier blant annet at området skal 
vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige 
innretninger, gjerder og anlegg mv.  
 
Imidlertid kan forvaltningsmyndigheten med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3b etter 
søknad gi tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur 
og næring på sommerboplassene i Hykla og ved Hattjønnin.  
 
Begrunnelse 
Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark definerer sommerboplassen ved Hykla 
som en sone med spesiell tilrettelegging og tiltak. Hykla er en del av sone S4 Hykkelnesset – 
sommerboplass for Låarte sijte. I denne sonen kan det tillates oppføring av gjerder, hytter/gammer 
eller lignende i forbindelse med reindrift. Forvaltningsplanen sier videre under kap. 2.4 Retningslinjer 
og oppfølging reindrift at søknader om tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig 
for å ivareta sørsamisk kultur og næring på sommerboplassene Hykla og ved Hattjønnin vil regne 
med positiv behandling av forvaltningsmyndigheten. 
 
Det er av avgjørende betydning for nasjonalparkstyret at gjeterhytte og uthus er tenkt oppført 
innenfor sone med spesiell tilrettelegging. Forvaltningsplanen åpner i utgangspunktet ikke opp for 
oppføring av gjeterhytter utenfor disse sonene.  
 
Med bakgrunn i søkers søknad med vedlegg, uttalelse fra Låarte sijte og Statskog SF og 
forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark anser fungerende nasjonalparkforvalter at 
kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til 
anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i 
vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket skal gjennomføres i sone S4, og vil ikke medføre noen vesentlig økning i belastningen på et 
område som allerede har en del bygninger tilknyttet sommerboplassen til Låarte sijte. 
Gjennomføringen av tiltaket vil kunne medføre økt behov for motorisert ferdsel under 
byggeperioden, men dette vil være i en forholdsvis kort periode. Ut over dette tillegges nml. § 10 
liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at tiltaket 
vil føre til nevneverdige skader i terrenget ut over skader på selve tomta. Skulle det likevel oppstå 
skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Bygningsmaterialer bør 
fraktes inn med snøscooter eller helikopter og ikke med hjelp av barmarkskjøretøy, jf. § 12 om 
miljøforsvarlig metode. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende 
vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3, bokstav b, gis Bengt Åke Jåma og Aina Bye 
tillatelse til oppføring av anneks/sikringsbu ved sin gjeterhytte ved Litlhykkel i Hykla, 
sommerboplassen til Låarte sijte med følgende vilkår: 

o Annekset/sikringsbua skal være på 15,2 m2 (3,90 meter x 3,90 meter), i tråd med 
byggetegningene (se fig. 1). 

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

Lierne kommune (se fig. 2).  
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av nasjonalparken og 

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

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 36/2021 04.06.2021 

 
 
ST 36/2021 NP-2021-36 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppføring av anneks i reindrift – 

Kjell Jøran Jåma  
 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-36 vedlegg 1 - søknad om oppføring av anneks reindrift - Jøran Jåma 290321 
2. NP-2021-36 vedlegg 2 - søknad om oppføring av anneks - tegninger anneks - Jøran Jåma 

290321 

3. NP-2021-36 vedlegg 3 - søknad om oppføring av anneks - situasjonskart anneks - 
Jøran Jåma 290321 

4. NP-2021-36 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Ingen innvendinger fra 
Statskog - Statskog SF 120521 

 
Bakgrunn 
Det vises til søknad datert 29. mars 2021 fra Kjell Jøran Jåma der det søkes om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark for oppføring av nytt 
anneks/sikringsbu til bruk i reindriften. Nytt anneks er planlagt til 15,2 m2 (3,90 meter x 3,90 meter) 
(se vedlegg 2 og fig. 1). Bygningen er planlagt oppsatt ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i 
Lierne kommune (se fig. 2 og 3).  
 

 
Fig. 1: Tegninger over omsøkt anneks/sikringsbu ved gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i 
Lierne kommune. 
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Fig. 2: Kart som viser planlagt plassering av anneks/sikringsbu ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i 
Lierne kommune. 

 

 
Fig. 3: Plassering av annekset i forhold til gjeterhytte og uthus. 
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Statskog v/Morten Aasheim bekrefter i e-post datert 12. mai 2021 at Statskog som grunneier ikke har 
innvendinger mot oppføring av anneks.   
 
Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres 
med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, 
Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og 
naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet sier blant annet at området skal 
vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige 
innretninger, gjerder og anlegg mv.  
 
Imidlertid kan forvaltningsmyndigheten med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3b etter 
søknad gi tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig for å ivareta sørsamisk kultur 
og næring på sommerboplassene i Hykla og ved Hattjønnin.  
 
Begrunnelse 
Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark definerer sommerboplassen ved Hykla 
som en sone med spesiell tilrettelegging og tiltak. Hykla er en del av sone S4 Hykkelnesset – 
sommerboplass for Låarte sijte. I denne sonen kan det tillates oppføring av gjerder, hytter/gammer 
eller lignende i forbindelse med reindrift. Forvaltningsplanen sier videre under kap. 2.4 Retningslinjer 
og oppfølging reindrift at søknader om tillatelse til oppføring av bygninger/anlegg som er nødvendig 
for å ivareta sørsamisk kultur og næring på sommerboplassene Hykla og ved Hattjønnin vil regne 
med positiv behandling av forvaltningsmyndigheten. 
 
Det er av avgjørende betydning for nasjonalparkstyret at gjeterhytte og uthus er tenkt oppført 
innenfor sone med spesiell tilrettelegging. Forvaltningsplanen åpner i utgangspunktet ikke opp for 
oppføring av gjeterhytter utenfor disse sonene.  
 
Med bakgrunn i søkers søknad med vedlegg, uttalelse Statskog SF og forvaltningsplanen for Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i 
nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man 
ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 
liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket skal gjennomføres i sone S4, og vil ikke medføre noen vesentlig økning i belastningen på et 
område som allerede har en del bygninger tilknyttet sommerboplassen til Låarte sijte. 
Gjennomføringen av tiltaket vil kunne medføre økt behov for motorisert ferdsel under 
byggeperioden, men dette vil være i en forholdsvis kort periode. Ut over dette tillegges nml. § 10 
liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at tiltaket 
vil føre til nevneverdige skader i terrenget ut over skader på selve tomta. Skulle det likevel oppstå 
skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. Bygningsmaterialer bør 
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fraktes inn med snøscooter eller helikopter og ikke med hjelp av barmarkskjøretøy, jf. § 12 om 
miljøforsvarlig metode. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende 
vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3, bokstav b, gis Kjell Jøran Jåma tillatelse til 
oppføring av anneks ved sin gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte med 
følgende vilkår: 

o Annekset skal være på 15,2 m2 (3,90 meter x 3,90 meter), i tråd med 
byggetegningene (se fig. 1). 

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

kommune (se fig. 2 og 3).  
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av nasjonalparken og 

deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg 

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

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 37/2021 04.06.2021 

 
 
ST 37/2021 NP-2021-37 Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker - brosjyrer for 

nasjonalparkene 

• Brosjyrekart Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 

• Brosjyrekart Lierne nasjonalpark 

• Brosjyretekst Lierne nasjonalpark 

 
 
 
Dokumenter i saken: 
Ingen dokumenter i saken 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter tar en gjennomgang av status for arbeidet med brosjyrene for 
Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

69 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 38/2021 04.06.2021 

 
 
ST 38/2021 NP-2021-38 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting ved 

hytte Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-38 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting - 
Rolf Petter Rones 190521 

2. NP-2021-38 vedlegg 2 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting 
bilde - Rolf Petter Rones 190521 

3. NP-2021-38 vedlegg 3 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting 
skisse - Rolf Petter Rones 190521 

4. NP-2021-38 vedlegg 4 - Skjækra landskapsvernområde - e-post om prosess om godkjenning 
av platting - Rolf Petter Rones 281220 

5. NP-2021-38 vedlegg 5 - Skjækra landskapsvernområde - tilbakemelding på e-post om 
godkjenning av platting - 290121 

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

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

 
Søknaden fra Rolf Petter Rones kunne derfor vært behandlet av arbeidsutvalget, men på grunn av at 
søknaden ble innsendt den 19. mai 2021, og vi skulle ha et møte i nasjonalparkstyret nå den 4. juni 
valgte fungerende nasjonalparkforvalter å legge frem søknaden ovenfor nasjonalparkstyret. 
 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret henvendte Rolf Petter Rones seg til forvalter i e-post 
datert 28. desember 2020 med spørsmål om hvordan oppføring av ny og gammel platting skulle 
behandles. I telefonsamtale og e-post datert 29. januar 2021 ble det informert om at ny platting 
oppført i 2013 må omsøkes (se vedlegg 5). 
 
Rolf Petter Rones søkte i e-post datert 19. mai 2021 om godkjenning av platting til hytte Sottjønna 14 
med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune. Plattingene ved hytta ble bygd i 1989 og 2001, og 
senere utvidet i 2013 (se fig. 1, 2 og 3 og vedlegg 2 og 3). Plattingen fra 1989 er bygd som en 
frittstående platting. Som det fremgår av tegningene som er lagt ved søknaden er plattingen på til 
sammen 16,25 m2, hvorav 4,0 m2 ble bygd i 2013. (se fig 1). Alle plattingene er bygd på bakken. Det 
søkes om dispensasjon fra verneforskrift for å få godkjent plattingen bygd i 2013. 
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Ifølge tegningene er plattingenes areal på til sammen 16,25 m2, fordelt på platting bygd i 1989 på 
6,25 m2, platting bygd i 2001 som er 6 m2, sistnevnte platting ble utvidet med 4 m2 i 2013. 
Gjennomsnittlig høyde på plattingene er under 0,5 meter. 
 

 
Fig. 1: Målsatt tegning over omsøkte platting ved hytte Sottjønna 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer 
kommune. 
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Fig. 2: Bilde over platting bygd i 2001, og senere utvidet i 2013 platting ved hytte Sottjønna 14 med 
Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune. 
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Fig. 3: Bilde av platting bygd i 1989 ved hytte Sottjønna 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune. 

 
Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
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Hjemmelsgrunnlag: 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, 
uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, 
nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i verneforskriftens § 3, punkt 1.1. 
er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a 
gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning 
til eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger» 
 
Begrunnelse 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en 
platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. 
Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa 
kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det vært 
møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt 
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at kommunene og 
kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i 
tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i 
BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og 
kommuneskogen bygd i god tro.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet 
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden 
på sin tomt.  
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene. Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om 
plattinger, ei heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status 
pr. dags dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av 
plattinger, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan 
overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av dagens gjeldende 
forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m2. Dette vil være tema 
nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres. 
 
Det er av vesentlig betydning for nasjonalparkstyret at hytteeier har bygd plattingen i god tro. 
Platting i tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på 
vegetasjonen, samt være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. 
Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så styret må ta en 
selvstendig vurdering på om den omsøkte plattingen er innenfor det styret kan gi tillatelse til. 
Fungerende 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. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende 
nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i 
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nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne 
skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil ikke 
medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i 
denne saken. Materialer til plattingen er allerede oppkjørt og plattingen er bygd, så nml. §§ 11 og 12 
ansees ikke relevant i denne saken. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Rolf Petter Rones tillatelse til oppføring 
av platting i tilknytning til hytte Sottjønna 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer 
kommune. 

• Plattingen størrelse er på til sammen 4,0 m2, og utformingen av plattingene skal være i 
henhold til fig. 1.  

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

o Samlet areal med plattinger bygd i 1989, 2001 og 2013 er nå på til sammen 16,25 m2 
(se fig. 1). 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

75 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 39/2021 04.06.2021 

 
 
ST 39/2021 NP-2021-39 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – årsrapport 2020 

 
Dokumenter i saken: 

1. Årsrapport for 2020 ettersendes 

 
Bakgrunn 
Med bakgrunn i omstendighetene rundt nasjonalparkforvalter i 2020 vil det bli lagt frem en forenklet 
årsrapport for 2020 under møte den 4. juni 2021.  
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar fremlagte årsrapport til orientering. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 40/2021 04.06.2021 

 
 
ST 40/2021 NP-2021-40 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – handlingsplan 2021 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. Handlingsplan for 2021 ettersendes 

 
Bakgrunn 
Med bakgrunn i omstendighetene rundt nasjonalparkforvalter i 2020 og 2021 vil det bli lagt frem en 
forenklet handlingsplan for 2021 under møte den 4. juni 2021.  
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar fremlagte handlingsplan til orientering. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 41/2021 04.06.2021 

 
 
ST 41/2021 NP-2021-41 Eventuelt  

• Tilleggssøknad tiltaksmidler 
o Tilretteleggingstiltak for allmennheten ved Grønningen 
o Tre bruer i forbindelse med forsterking av kjøretraseen inn til 

Harbakvollen 
 
Dokumenter i saken 

1. NP-2021-41 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tiltaksmidler 2021 - 
innfallsporten ved Grønningen - Statskog 131120 

2. NP-2021-41 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - prosjekt gangsti fra 
innfallsporten ved Grønningsgrubba - Statskog 131120 

3. NP-2021-41 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - prosjektbeskrivelse tiltak 2 - 5 - 
Statskog 131120 

 
I forbindelse med fordeling av tiltaksmidler for 2021 ble det avsatt kr 45 000,- til tiltaket som ble spilt 
inn av Statskog SF og Snåsa fjellstyre, med mulighet til mere midler hvis Lierne Nasjonalparksenter 
benyttet mindre enn de tildelte midlene til sitt tiltak med å oppgradere hovedinnfallsporten ved 
Grønningsgrubba. Tiltaket som er spilt inn av Statskog SF og fjellstyret er kostnadsberegnet til kr 
269 000,- eks. mva for 2021 (se vedlegg 2 og 3). 
 
Det er muligheter for å søke om tilleggsbevilgninger for tiltaksmidler over post 1420.31, og forvalter 
foreslår at det søkes om tilleggsbevilgning for å fullfinansiere delprosjekt 1 (kostnadsberegnet til kr 
80 400,-) og for å få finansiert halve av delprosjekt 2 (kostnadsberegnet til kr 173 000,- eks mva). 
 
Arbeidsutvalget ga i sak AU-2021-36 den 3. mai 2021 tillatelse til oppføring av tre mindre bruer langs 
kjøretraseen inn til Harbakvollen. Bruene skal oppføres i stedegen furu og innkjøpt malmfuru. De to 
bruene på tre meters lengde er kostnadsberegnet til kr. 7 500,- hver, mens den på seks meters 
lengde er kostnadsberegnet til kr 15 000,-, noe som gir en total kostnad på kr 30 000,- eks. mva for 
de tre bruene. Kostnadsberegningen er utført av fungerende nasjonalparkforvalter. 
 
Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret samtykker i at nasjonalparkforvalter søker om tilleggsbevilgning på kr 152 000,- 
over post 1420.31 tiltaksmidler i verneområder for følgende tiltak: 

1. Kr 122 000,- for fullfinansiering av delprosjekt 1 og finansiering av halve delprosjekt 2 – 
tilretteleggingstiltak ved hovedinnfallsporten i Grønningsgrubba Snåsa kommune 

2. Kr 30 000,- for finansiering av tre bruer langs kjøretraseen inn til Harbakvollen 
 
 

• Studietur 7. – 8. september 2021 
Fungerende nasjonalparkforvalter går igjennom skisse for studietur inn til hovedinnfallsportene for 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark. Det vil bli lagt inn et kort møte i 
nasjonalparkstyret i løpet av studieturen. 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar informasjonen om studieturen 7. – 8. september 2021 til orientering 
 


