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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ST 1/2022 17.02.2022 

 
ST 1/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Bakgrunn 
Blåfjella Skjækerfjella Lierne nasjonalparkstyre fikk tildelt kr 800 000,- i tiltaksmidler over post 1420 
31 for 2022. Under AU møtet 7. februar fikk tiltakene som var høyes prioritert tilsagn om tilskudd. 
Dette var tilskudd til ny bru over Tjallbekken og ferdigstillelse av klopp/kavellegging av Hegggsjøstien. 
Ettersom det var lenge til neste styremøtet ønsket arbeidsutvalget at tildelingen av øvrige midler 
skulle behandles som fortrinnsvis e-postmøte. I samråd med leder for nasjonalparkstyret ble e-
postmøtet satt til torsdag 17. februar til onsdag 23. februar. 
 
Forvalters tilrådning: 
Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling og sakliste. 



 

Arkivsaksnr: 2021/12392-0 
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Saksfremlegg 

  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ST2/2022  

 
ST 2/2022 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - fordeling av tiltaksmidler for 2022 
 
 
Dokumenter i saken: 

Søknad om tiltaksmidler i 2022 over post 1420.31 

Møteprotokoll AU møte 07.02.2022 

Møteprotokoll AU møte 13.12.2021 

Bakgrunn og vurdering 

Blåfjella Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre søkte om kr 1 690 000,- i tiltaksmidler for 2022. 

Dette for 18 forskjellige tiltak. Miljødirektoratet har tildelt Blåfjella Skjækerfjella og Lierne 

nasjonalparkstyre kr 800 000,- i tilskudd for 2022. Det betyr at man ikke får gjennomført alle 

tiltakene, og noen tiltak får mindre i tilskudd enn det som det ble søkt om. Nasjonalparkforvalter har 

tatt utgangspunkt i prioriteringer som ble satt opp i forbindelse med søknad om midler og som ble 

vedtatt av arbeidsutvalget 13.12.2021. Tiltakene med prioritet 1 og 2, hhv ny bru over Tjallbekken og 

ferdigstillelse av klopp/kavellegging av Heggsjøstien ble behandlet av arbeidsutvalget 07.02.2022, og 

disse tiltakene ble tildelt hhv kr 90 000,- og kr 80 000,- som omsøkt. Fjellstyrene i Lierne og Snåsa 

fjellstyre/Statskog SF er orientert om denne tildelingen i brev datert 08.02.2022.  

Statens naturoppsyn (SNO) lokalt har fått tildelt tiltaksmidler direkte fra Miljødirektoratet over post 

1420.31 – tiltaksmidler. Dette gjelder tiltakene med prioritet: 

- 6 – Fotografering av alle bygninger i Skjækra Landskapsvernområde Kr 75 000,- 



 
- 8 og 9 - Tilrettelegging ved rasteplasser – utkjøring av ved til rasteplassene inn mot 

Skjækervatnet og ved mye brukte fiskeplasser i Lierne og Snåsa. SNO har fått kr 10 000,- i 

tilskudd til begge disse tiltakene, totalt kr 20 000,-. 

 

Gjennomføring av disse tre tiltakene vil skje ved hjelp av tjenestekjøp fra SNO med fjellstyrene i 

Lierne og Snåsa og Steinkjer kommuneskoger. 

 

For 2022 har Miljødirektoratet godkjent at drift – tilrettelegging friluftsliv ved hovedinnfallsportene 

kommer innunder postformålet og det foreslås at det tildeles tilskudd til dette som omsøkt. 

Kommunene har utgifter til drift med brøyting og søppelhåndtering og nasjonalparkforvalteren 

mener at det er viktig at kommunene får dekt disse kostnadene. 

 

Det ble søkt om kr 350 000,- for oppgradering av hovedinnfallsportene. Dette etter ny designmanual. 

Disse tiltakene hadde prioritet 3 og 4 og nasjonalparkforvalteren foreslår at Lierne 

nasjonalparksenter får kr 310 000,- i tilskudd til dette. 

 

Det følger av prioriteringene til arbeidsutvalget at iverksatte tiltak prioriteres og at tiltak som må 

gjennomføres over flere år blir prioritert. Dette gjelder som tidligere nevnt tiltak 1 og 2 som fikk 

tildelt midler den 07.02.2022 av arbeidsutvalget. Klopplegging/kavellegging av kjøretraseen inn til 

Harbakvollen er også et tiltak som må gjennomføres over flere år og nasjonalparkforvalteren foreslår 

at det gis et tilskudd på kr 70 000,- til dette formålet.  

 

Av større prosjektet som ikke har blitt prioritert er forsterking av kjøretrasè inn til Hykla. Dette 

tiltaket hadde prioritet 17. Dette er et stort prosjekt som må tas over flere år og det er ønskelig at 

man før tiltaket iverksettes ser på, og innhenter erfaring fra der lignende tiltak er gjennomført, f.eks. 

kjøretraseen inn til sommerboplassen ved Hattjønnin. Av andre tiltak som ikke er prioritert for 2022 

er klopplegging av sti opp til nasjonalparkbautaen på Li-fjellet – prioritet 18, informasjonsplakater 

etter ny designmanual – prioritet 16 og restaurering av Lakavasstien – prioritet 15. 

 

Nasjonalparkforvalter foreslår at Nasjonalparkstyret tildeler følgende tilskudd for 2022. 

Forvalters tilrådning: 

Med bakgrunn i tildeling fra Miljødirektoratet på kr 800 000,- over post 1420.31 tiltak i verneområder 

vedtar Blåfjella Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre følgende fordeling av tiltaksmidler for 2022. 

Pri Beskrivelse av tiltak Omsøkt 

beløp 

Tildelt 

beløp 

Økonomi-

ansvarlig 

1 Ny bru over Tjallbekken. Brua er en del av 

stien opp til Lakavatnet, og er en sekundær 

innfallsport, jf. godkjent besøksstrategi. Brua 

ble i løpet av vinteren/våren 2021 tatt av 

ismasser i forbindelse med flom, tross 

relativt god høyde over bekken. Det har mest 

sannsynlig bygget seg opp en ispropp som 

har forårsaket skaden. Tiltaket er allerede 

tildelt tiltaksmidler høsten 2021, med mål 

90 000 90 000 Forvaltnings -

myndigheten 



 
om å komme i gang med klargjøring av 

fundamenter samt opprydding. For å få 

fullfinansiert hele prosjektet er det behov for 

ytterligere midler i 2022. 

2 Grønningsgrubba og omegn. 

Ferdigstillelse av klopp/kavellegging 

Heggsjøstien. Arbeidet ble påbegynt i 2021 i 

forbindelse med fellesprosjekt mellom 

Statskog SF og Snåsa fjellstyre 

80 000 80 000 Forvaltnings-

myndigheten 

3 Oppgradering av hovedinnfallsport etter 

ny designmanual. Prosjektering gjort av 

Lierne nasjonalparksenter i samarbeid med 

NP‐forvalter. Midler til prosjektering i tråd 

med besøksstrategi søkes via midler til 

forvaltningsplan/ besøksstrategi (1420.21‐

midler). Her søkes det om midler til 

investering i de fysiske tiltakene. I 2022 vil 

hovedinnfallsportene i Steinkjer og Verdal 

prioriteres. For 2022 prioriteres det som 

kommer inn under "Grunnpakke pr. 

hovedinnfallsport ‐ minimum oppgradering i 

forhold til ny merkevare". 

200 000 180 000 Forvaltnings-

myndigheten 

4 Oppgradering av hovedinnfallsport etter 

ny designmanual. Prosjektering gjort av 

Lierne nasjonalparksenter i samarbeid med 

NP‐forvalter. Midler til prosjektering i tråd 

med besøksstrategi søkes via midler til 

forvaltningsplan/ besøksstrategi (1420.21‐

midler). Her søkes det om midler til 

investering i de fysiske tiltakene. For 2022 

prioriteres det som kommer inn under 

"Grunnpakke pr. hovedinnfallsport ‐ 

minimum oppgradering i forhold til ny 

merkevare". 

150 000 130 000 Forvaltnings-

myndigheten 



 
5 Harbakvollen - forsterking av kjøretrasé. 

Arbeidet med å forsterke kjøretrasé for ATV 

fra Melaslætta og inn til Harbakvollen i 

Skjækerdalen startet i 2021. 

Miljødirektoratet har ved to anledninger 

stadfestet nasjonalparkstyrets vedtak om 

barmarkskjøring inn til Harbakvollen i 

forbindelse med klagebehandling (brev fra 

Mdir datert 25. mars 2015 og brev datert 26. 

januar 2016). Miljødirektoratet er tydelig på 

at Harbakvollen Seterlag må finne en fast 

trasé for barmarkskjøringen inn til 

Harbakvollen slik at antall kjøretraseer 

begrenses innenfor nasjonalparken. Det bør 

bli gjort forebyggende arbeid for å hindre 

slitasjeskader. I 2020 ble det bygget bru over 

elva Skjækra, og dette tiltaket som ble 

igangsatt i 2021 er en videreføring av dette 

prosjektet. SNO vil bli bedt om å stille SNO‐

ressurser til rådighet under utbedringen av 

traseen. Det vil bli benyttet klopper og GEO‐

nett for å forsterke traseen. 

120 000 70 000 Forvaltnings-

myndigheten 

6 Fotografering av alle bygninger i Skjækra 

landskapsvernområde, slik at vi kan 

sammenligne bildene med de som ble tatt i 

2005. Viktig med en statusoppdatering i 

forbindelse med revideringen av 

forvaltningsplanen. Tjenestekjøp fra SNO til 

Snåsa fjellstyre og Steinkjer 

kommuneskoger. 

75 000 
 

Tildelt direkte til 

lokalt SNO 

7 Grønningsgrubba og omegn. Skilting langs 

Heggsjøstien. Arbeidet med 

klopp/kavellegging av stien ble påbegynt i 

2021 i forbindelse med fellesprosjekt 

mellom Statskog SF og Snåsa fjellstyre 

15 000 15 000 Forvaltnings-

myndigheten 

8 Tilrettelegging ved rasteplasser. Skjøtsel ‐ 

vedsekker på rasteplasser. På enkelte av de 

mest brukte rasteplassene inn til 

Skjækervatnet oppstår det stor slitasje på 

vegetasjonen når man skal skaffe seg brensel 

til bål. Innkjøp og utkjøring av vedsekker av 

Steinkjer Kommuneskoger. 

10 000 
 

Tildelt direkte til 

lokalt SNO 



 
9 Tilrettelegging ved rasteplasser. Lierne og 

Snåsa, spesielt på fiskeplasser, så oppstår det 

stor slitasje på vegetasjonen når man skal 

skaffe seg brensel til bål. Prosjektet startet i 

2016 med å frakte ut ved på disse plassene, 

noe som har gitt positiv effekt. Ønsker å 

fortsette med dette slik at vegetasjonen får 

tid til å ta seg igjen. Forebygging av slitasje 

på vegetasjonen. Tiltaket gjelder både 

Blåfjella‐Skjækerfjella nasjonalpark og 

Lierne nasjonalpark i Snåsa og Lierne 

kommuner. 

10 000 
 

Tildelt direkte til 

lokalt SNO 

10 Grønningsgrubba og omegn. Utskifting av 

bru over Storsteinelva. Arbeidet med 

klopp/kavellegging av stien ble påbegynt i 

2021 i forbindelse med fellesprosjekt 

mellom Statskog SF og Snåsa fjellstyre 

200 000 100 000 Forvaltnings-

myndigheten 

11 Tilrettelegging friluftsliv ved 

hovedinnfallsportene. Gjelder alle 

hovedinnfallsportene for Blåfjella‐

Skjækerfjella nasjonalpark (kommunene 

Verdal, Steinkjer, Lierne og Snåsa). Kjøp av 

tjenester for tilrettelegging for friluftsliv ved 

hovedinnfallsportene (snøbrøyting, 

søppelhåndtering etc.). 

80 000 80 000 Forvaltnings-

myndigheten 

12 Tilrettelegging friluftsliv ved 

hovedinnfallsporten. Gjelder 

hovedinnfallsporten for Lierne nasjonalpark. 

Kjøp av tjenester for tilrettelegging for 

friluftsliv ved hovedinnfallsportene 

(snøbrøyting, søppelhåndtering etc.). 

20 000 20 000 Forvaltnings-

myndigheten 

13 Kloppbru mellom Rognåsen og Kjølen. 

Over tid har det blitt større utfordringer i 

forbindelse vinterflommer, områder som 

flommer over og lar seg ikke krysse på 

vanlige måter. Her har Steinkjer 

Kommuneskoger bygget flere klopper jf. 

vedlagt bilde for å sikre områdene. Det er nå 

tid for å bygge en tilsvarende klopp mellom 

Rognåsen og Kjølen på innfallsportens 

vinterløype. 

10 000 10 000 Forvaltnings-

myndigheten 



 
14 Flytting av nasjonalparkbautaen. Snåsa 

kommune har vedtatt å flytte kommunens 

nasjonalparkbauta fra Gressåmoen til 

Grønningsområdet. Endelig plassering skal 

vurderes i sammenheng med fjellstyrets 

planer om oppgradering av sti fra 

Grønningsgrubba til Heggsjøan. Var planlagt 

utført i 2021, men ble utsatt av kommunen. 

25 000 25 000 Forvaltnings-

myndigheten 

15 Restaurering av Lakavasstien. Det har 

vært en økende bruk av stien fra 

innfallsporten i Berglia og opp til 

Lakavatnet. Dette har ført til stor slitasje og 

behov for å legge til rette slik at vi får 

kanalisert ferdselen slik at det blir mindre 

slitasje. 

200 000 0 Forvaltnings-

myndigheten 

16 Informasjonsplakater etter ny 

designmanual. Gjelder Blåfjella‐

Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne 

nasjonalpark og Skjækra 

landskapsvernområde. Plakater i trå med ny 

designemanual. Informasjon og 

Holdningsskapende arbeid i trå med ny 

designmanual. Utarbeiding av nye plakater 

på følgende områder: ‐ 15 stk. 

søppelplakater, ‐ 15 stk. symbolplakater 

søppel, ‐ 15 stk. hundehold, ‐ 15 stk. 

fremmede arter ‐ ørekyta canadarør, ‐ 15 stk. 

fjellvettregler. Videreføring av arbeidet med 

å implementere godkjent besøksstrategi 

30 000 0 Forvaltnings-

myndigheten 

17 Forsterking av kjøretrasé inn til Hykla. 

Låarte sijte ønsker å starte et flerårig prosjekt 

med å forsterke kjøretraseen inn til 

sommerboplassen ved Hykla. Ønsker å 

benytte klopp og GEO-nett. 

300 000 0 Forvaltnings-

myndigheten 

18 Klopplegging av sti - Li-fjellet. Stien opp 

fra hovedinnfallsporten og opp til 

nasjonalparkbautaen har fått slitasjeskader, 

særlig i starten. Behov for klopplegging for å 

minimalisere slitasjen på vegetasjonen. 

Behov for 1000 meter klopp i 2022. Flerårig 

prosjekt. 

75 000 0 Forvaltnings-

myndigheten 

  Ferdselstellere. Ønske om utsetting av 

ferdselstellere i prioritert rekkefølge: 

i. Gjevsjøstien, ii. "Midtveis" Skjækra LVO, 

iii. Løvsjølia ‐ Langtjønna, iv. Malså ‐ 

0   Lokalt SNO 



 
Kulslivollen, v. Lifjellet ‐ stien opp til 

bautaen, vi. Roktdalen ‐ Skjækerstien 

Sum    1 690 000 800 000   
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