
Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg:  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: SKYPE, Videokonferanse pga koronaviruset 
Dato:  09.09.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 10:30 
 
 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Bente Estil    Leder    Lierne 
Anne Berit Lein    Nestleder   Steinkjer 
Borgny Grande    Medlem   Grong 
Arnt Einar Bardal   Medlem   Snåsa 
Pål Sverre Fikse    Medlem   Verdal 
Kjell Jøran Jåma   Medlem   Sametinget 
Anna Liisa Jåma    Medlem   Sametinget 
Eva Anette Wilks   Medlem   Sametinget 
Bjørn Iversen    Medlem   Trøndelag fylkeskommune 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Odd Bjørnar Bjørkås   Medlem   Sametinget 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn     Møtte for   Representerer 
Sigbjørn Dunfjeld   Odd Bjørnar Bjørkås  Sametinget 
 
 
Merknader: 
På grunn av koronasituasjonen ble styremøte gjennomført på SKYPE videokonferanse. 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn    Stilling        
Inge Hafstad   Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møte. 
 
 
 
             
Bente Estil, leder  Anne Berit Lein, nestleder  Kjell Jøran Jåma 
 
 
 
 
             
Anna Liisa Jåma   Eva Anette Wilks   Sigbjørn Dunfjeld 
 
 
 
 
             
Arnt Einar Bardal  Borgny Grande    Pål Sverre Fikse 
 
 
 
 
    
Bjørn Iversen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
   Styresak 
ST 17/2020  NP-2020-17 Saksfremlegg Godkjenning av protokoller   2020/168 

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
 
ST 18/2020  NP-2020-18 Saksfremlegg Referatsaker til møte i   2020/168 

nasjonalparkstyret 09-09-2020 
 
ST 19/2020  NP-2020-19 Saksfremlegg Rapport Administrative   2020/168 

vedtak i perioden 20-04-2020 – 02-09-2020 
 
ST 20/2020  NP-2020-20 Klagesak Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark –  2020/3336 

Gitt avslag – ATV/Helikopter til egen hytte Åkran –  
Kulslivollen – Joar Martin Storholmen 

 
ST 21/2020  NP-2020-21 Saksfremlegg Blåfjella/Skjækerfjella- Lierne  2018/17215 

nasjonalparkstyre – Implementering av besøksstrategier 
pr. sept. 2020 

 
ST 22/2020  NP-2020-22 Saksfremlegg Skjækra landskapsvernområde –  2020/672 

Statusrapport fra AU – angående oppfølge avvik i byggesaker 
 
ST 23/2020  NP-2020-23 Saksfremlegg Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne  2018/1154 

nasjonalparker – Skjækra landskapsvernområde –  
Byggesaksretningslinjer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 17/2020 09.09.2020 

 
 
NP-2020-17 Saksframlegg  
Godkjenning av protokoller  
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
 
PROTOKOLL Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne NP-styre nr-03-2020 den 20. april 2020 Videokonferanse 
var lagt ved møteinnkallingen. 
 
 
Vedtak: 

1. Protokoll fra forrige i nasjonalparkstyret møte nr. 03/2020 den 20.04.2020 godkjennes. 
 
Forvalters tilrådning: 

2. Protokoll fra forrige i nasjonalparkstyret møte nr. 03/2020 den 20.04.2020 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 18/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-18 Saksframlegg  
Referatsaker til møtet i nasjonalparkstyret 09-09-2020 
 
Jordskifterettsdom om etablering og drift av ny bru over Skjækra for adkomst til Harbakvollen i 
Verdal kommune var vedlegg til møteinnkallelsen (ref. nr. 18/2020). 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering. 
 
 
Referater 

Ref.nr Beskrivelse Arkivnr. 
13/2020 Miljødirektoratet: - Endring i medlem og varamedlem fra Steinkjer 

kommune i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 17-04-2020 
2020/4444 

14/2020 Melding fra reindrifta: - Droneflyving i nasjonalparken på Li-fjellet.  
15/2020 Lierne nasjonalparksenter: - Protokoll fra Representantskapsmøte 

20.04.2020 
2020/4444 

16/2020 KLD: - Retningslinjer for redningstjenestens bruk av verneområder 
15.05.2020 

2020/4444 

17/2020 Miljødirektoratet: - Annerledes sommer 2020 - behov for styrket 
naturoppsyn i verneområder 14-05-2020 

2020/4444 

18/2020 Jordskifteretten: - Felles tiltak Bru over Skjækra Harbakvoll seterlag 
Værdalsbruket AS 27-05-2020 

2020/4444 

19/2020 Miljødirektoratet: - Annerledes sommer 2020 - Turforslag 28-05-2020 2020/4444 
20/2020 KLD: - Høring: - endring i reglene snøscooter til hytte - oppheving av 2,5 

km-grensen 30.04.2020 
2020/5633 

21/2020 Verdal Idrettsråd: - Oppfølging av vedtak om å ta ned Ti på Topp merking 
på Hitre Seterfjellet 19.04.2020 

2019/6851 

22/2020 Statskog: - Løsningsforslag med kostnadsoverslag breiere gangbru over 
Luru ved Gressåmoen 

2020/4452 

23/2020 Steinkjer kommuneskoger takker ja til plass i Rådgivende utvalg 26-08-
2020 

2020/9576 

 
 
Forvalters tilrådning: 
Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 19/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-19 Saksframlegg  
Rapport Administrative vedtak i perioden 20-04-2020 - 02-09-2020 
 
Behandling i møte 
Forslag fra Eva Anette Wilks om at det utarbeides prosedyrer for varsling av reindrift når det gis 
tillatelse til bruk av helikopter. 
 
Votering 
Forvalters tilrådning med tilleggsforslag fra Eva Anette Wilks 10 stemmer 
Forvalters tilrådning      0 stemmer 
 
Vedtak: 
Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 

• Nasjonalparkstyret ber forvalter utarbeide prosedyrer for varsling av reindrift når det gis 
tillatelse til bruk av helikopter 

 
 
 
 

Administrative vedtak 
 
ADM/nr Beskrivelse Arkivnr. 

77/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Arvaslia naturreservat 

Snøscooter reparasjon av båt Sundvika - Langvatnet Robert Gåsbakk 

2020 / 5038 

78/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella  

AVSLAG på disp. Helikopter til privat hytte Verdal - Høgsetetjern Harald 

Setsaas 

2020 / 2157 

79/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella  

AVSLAG - snøscooter forlengelse av kjøretillatelse til Holden - Statskog 

SF 

2018 / 13972 

80/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Snøscooter transport - leiekjøring til medieoppdrag om reindriftsnæringen 

TA 

2020 / 5969 

81/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Dronefilming i forbindelse med medieoppdrag om reindriftsnæringen TA 

2020 / 5969 

82/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

AVSLAG – Bruk av ATV og Helikopter til egen hytte Åkran - Kulslivollen 

Joar Martin Storholmen 

2020 / 3336 

83/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Organisert ferdsel fuglehundprøve Snåsaprøven 2020 Namdal 

Fuglehundklubb 

2020 / 5552 



ADM/nr Beskrivelse Arkivnr. 

84/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Storfloa NR  

Barmarkskjøring transport til sauegjeting fra Bynavoll og/eller Mælaslette 

til Harbakvoll Seterlag 

2020 / 7108  

85/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Helikopter Lavflyving i forbindelse med geofysisk kartlegging NGU 

2020 / 7244  

86/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Helikoptertransport av byggematerialer etter brann Kulslivollen Per Ivar 

Berg 

2020 / 7242 

87/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 

Lavflyging helikopter Kartlegging Jaktfalk Kongeørn Torgeir Nygård 

NINA 

2020 / 7296 

88/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Betinget landingstillatelse Helikopter Transport skadefellingslag Verdal 

kommune 

2020 / 7661 

89/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Helikoptertransport og barmarkskjøring i forbindelse med bygging av bru 

over Skjækra Harbakvoll seterlag 

2020 / 8010 

90/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Helikoptertransport av byggematerialer til Storbekkdalhytte Værdalsbruket 

AS 

2019 / 9758 

91/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Geologiske prøver Brattbakken i Verdal NGU 

2020 / 7975 

92/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Uttak av fjellrevkvalper og bruk av helikopter Avlsstasjon NINA 

2020 / 9035 

93/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Helikopter til sauesanking fra Vera Harbakvoll Glupen Bjarnetjern 

Skjækerfjella beitelag 

2019 / 14010 

94/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Barmarkskjøring ATV uttransportering elg Ferlandet Ole Håkon Kolstad 

2020 / 6851 

95/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Barmarkskjøring-lett beltegående kjøretøy til jaktbasen Dyrhaugstua 

Værdalsbruket AS 

2020 / 8086 

96/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Barmarkskjøring-lett beltegående kjøretøy til jaktbasen Ørtugtjern 

Værdalsbruket AS 

2020 / 8090 

97/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

Helikopter transport proviant bagasje jakthytte Bjarnetjern og Lakavassbu 

Værdalsbruket AS 

2020 / 8091 

98/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark 

2020 / 8093 



ADM/nr Beskrivelse Arkivnr. 

Helikopter transport proviant bagasje til jakthytte Almdalshytta Fjellstyrene 

i Lierne 

99/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Arvaslia naturreservat 

Helikopter transport av proviant bagasje til jakthytte Arvaslihytta 

Fjellstyrene i Lierne 

2020 / 8096 

100/2020 Melding om vedtak  

Dispensasjon Lierne nasjonalpark 

Helikopter proviant bagasje til Langlihytta Fjellstyrene i Lierne 

2020 / 8098 

 
 
Forvalters tilrådning: 
Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 20/2020 09.09.2020 

 
 
NP-2020-20 Saksframlegg  
Blåfjella - Skjækerfjella Nasjonalpark  
KLAGE PÅ SAK – ADM-2020-82 – Gitt avslag – ATV / helikopter til egen hytte Åkran – Kulslivollen 
Joar Martin Storholmen 
 
Dokumenter som er lagt ved møteinnkallingen 

1. Søknad datert 3. mars 2020 fra Joar Martin Storholmen 
2. ADM 2020-82 avslag datert 3. juni 2020 på søknad om bruk av helikopter og ATV 
3. Klage datert 22. juni 2020 på avslag 

 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 

Klagen fra Joar Martin Storholmen tas delvis til følge; 
 

Nasjonalparkstyret fatter følgende nytt vedtak: 
 

• Joar Martin Storholmen gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriftens § 6.3.b) for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark til å benytte helikopter til frakt av utstyr og for å 
gjennomføre offentlig pålagt utbedringer av ildsted på hytte/seter etter tilsyn fra Innherred 
Brann og redning.  

• Dispensasjonen gjelder ikke for barmarkskjøring med ATV, som også var omsøkt. 

• Dispensasjonen gjelder for en (1) tur inn med nødvendig utstyr for å gjennomføre arbeidet, 
og en (1) tur ut med utstyr og avfall fra rivning av det gamle ildstedet. 

• Dispensasjonen gjelder fram til 1. november 2020. 
 
Vilkår for vedtaket 

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

• Lokal politi og aktuelt reinbeitedistrikt varsles før flygingen gjennomføres. 

• Det skal føres flyverapport. 

• Piloten skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for flyvingen.  

• Utfylt flyverapport og kart over flyrute skal medbringes under flyvingen sammen med denne 
dispensasjonen. 

• Flyverapporten skal returneres til  
Blåfjella/Skjækerfjella- Lierne nasjonalparkstyret  
v/Nasjonalparkforvalter,  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer, 
innen 1. november 2020  
 



 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 

Klagen fra Joar Martin Storholmen tas delvis til følge; 
 

Nasjonalparkstyret fatter følgende nytt vedtak: 
 

• Joar Martin Storholmen gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriftens § 6.3.b) for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark til å benytte helikopter til frakt av utstyr og for å 
gjennomføre offentlig pålagt utbedringer av ildsted på hytte/seter etter tilsyn fra Innherred 
Brann og redning.  

• Dispensasjonen gjelder ikke for barmarkskjøring med ATV, som også var omsøkt. 

• Dispensasjonen gjelder for en (1) tur inn med nødvendig utstyr for å gjennomføre arbeidet, 
og en (1) tur ut med utstyr og avfall fra rivning av det gamle ildstedet. 

• Dispensasjonen gjelder fram til 1. november 2020. 
 
Vilkår for vedtaket 

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

• Lokal politi og aktuelt reinbeitedistrikt varsles før flygingen gjennomføres. 

• Det skal føres flyverapport. 

• Piloten skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for flyvingen.  

• Utfylt flyverapport og kart over flyrute skal medbringes under flyvingen sammen med denne 
dispensasjonen. 

• Flyverapporten skal returneres til  
Blåfjella/Skjækerfjella- Lierne nasjonalparkstyret  
v/Nasjonalparkforvalter,  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer, 
innen 1. november 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 21/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-21 Saksframlegg  
Blåfjella / Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre 
Arbeidet med implementering av besøksstrategier høsten 2020 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i vedtektene for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Låarte/Skæhkere-Lijre 
nasjonalpaarhkeståvroe, fastsatt av Miljødirektoratet 12. august 2015, har nasjonalparkstyret fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalparkstyre tar plan for implementering av 
besøkstrategiene til orientering med følgende hovedpunkt:  
 
Kartproduksjon 
- brosjyrekart, kartplakat – stor / liten, liggende og stående format 

- bestille et eget kart som dekker hele forvaltningsområdet til styret 

Brosjyreproduksjon  
- nasjonalparkbrosjyren på – norsk, samisk, engelsk og tysk 
- ønske om følgende temabrosjyre: 

− Nasjonalparkkommune 

− Tamreindrift 

− Turbrosjyre: - Fra innfallsport til nasjonalpark 
 

2. Eventuell søknad om å få produsere PORTALSKILTET i skifer 
- Nasjonalparkstyret ønsker å få produsere et portalskilt, som en pilot, i skifer. 
- Skifer oppfyller de kravene som er stilt til portalskilt i cortenstål og tre;  

− Holdbart, tilgjengelig, miljøvennelig, vedlikeholdsfri, og gir en pen naturlig 
gråfarge over tid 

 
3. Videreføre tjenestekjøpsavtale med Besøksenter nasjonalpark – Lierne nasjonalparksenter 

IKS - med følgende hovedarbeidsoppgaver: 
- Oppgradering av hjemmeside / facebookside 
- Plan og prosjekteering av kostander med oppgradering av innfallsportene 
- Videreføre arbeidet med «Utkikkspunktet» på Løvsjøliklumpen sammen med 

Nasjonalparkkommunen Lierne. 
- Videreføre arbeidet med utplassering av digitale informasjonspunkt i alle kommunene 
- Samarbeide med nasjonalparkforvalteren i arbeidet med Kartet og Nasjonalparkbrosjyren 

 
4. Nasjonalparkstyret gir nasjonalparkforvalter fullmakt, innenfor de til en hver tid gjeldende 

budsjettrammer, til å inngå avtaler med leverandører av tjenestene som fører til 
implementering av «Besøkstrategier for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparker og 
Skjækra Landskapsvernområde». 



 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i vedtektene for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Låarte/Skæhkere-Lijre 
nasjonalpaarhkeståvroe, fastsatt av Miljødirektoratet 12. august 2015, har nasjonalparkstyret fattet 
følgende vedtak: 
 

5. Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalparkstyre tar plan for implementering av 
besøkstrategiene til orientering med følgende hovedpunkt:  
 
Kartproduksjon 
- brosjyrekart, kartplakat – stor / liten, liggende og stående format 

- bestille et eget kart som dekker hele forvaltningsområdet til styret 

Brosjyreproduksjon  
- nasjonalparkbrosjyren på – norsk, samisk, engelsk og tysk 
- ønske om følgende temabrosjyre: 

− Nasjonalparkkommune 

− Tamreindrift 

− Turbrosjyre: - Fra innfallsport til nasjonalpark 
 

6. Eventuell søknad om å få produsere PORTALSKILTET i skifer 
- Nasjonalparkstyret ønsker å få produsere et portalskilt, som en pilot, i skifer. 
- Skifer oppfyller de kravene som er stilt til portalskilt i cortenstål og tre;  

− Holdbart, tilgjengelig, miljøvennelig, vedlikeholdsfri, og gir en pen naturlig 
gråfarge over tid 

 
7. Videreføre tjenestekjøpsavtale med Besøksenter nasjonalpark – Lierne nasjonalparksenter 

IKS - med følgende hovedarbeidsoppgaver: 
- Oppgradering av hjemmeside / facebookside 
- Plan og prosjekteering av kostander med oppgradering av innfallsportene 
- Videreføre arbeidet med «Utkikkspunktet» på Løvsjøliklumpen sammen med 

Nasjonalparkkommunen Lierne. 
- Videreføre arbeidet med utplassering av digitale informasjonspunkt i alle kommunene 
- Samarbeide med nasjonalparkforvalteren i arbeidet med Kartet og Nasjonalparkbrosjyren 

 
8. Nasjonalparkstyret gir nasjonalparkforvalter fullmakt, innenfor de til en hver tid gjeldende 

budsjettrammer, til å inngå avtaler med leverandører av tjenestene som fører til 
implementering av «Besøkstrategier for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparker og 
Skjækra Landskapsvernområde». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 22/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-22 Saksframlegg  
Skjækra LVO 
Statusrapport fra AU - angående oppfølge avvik i byggesaker 
 
Dokumenter som er lagt ved møteinnkallingen 

1. NS 3940 Bebygd areal (BYA) 
2. Forslag til brev til hytteeiere i Skjækra LVO – Plattinger – Oppfølging avvik i byggesaker 
3. Forslag til brev til hytteeiere i Skjækra LVO som har fått påvist avvik mellom dispensasjon og 

faktisk bygningsmasse 
 
Behandling i møte: 
Forslag fra Bente Estil og Anne Berit Lein om at AU gis mandat til å endre ordlyden i de to foreslåtte 
brevene (vedlegg 2 og 3). 
 
Votering: 
Forvalters tilrådning med tilleggsforslag fra Bente Estil og Anne Berit Lein: 10 stemmer 
Forvalters tilrådning:        0 stemmer 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i vedtektene, § 8.5, for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fastsatt av 
Miljødirektoratet 01. Januar 2020 har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret tar rapportene fra AU til etterretning og slutter seg til følgende: 

1. Nasjonalparkstyret støtter Arbeidsutvalget (AU) prosessen før det kan fattes vedtak: 

• Brev til hytteierne der en redegjør for avvikene som er avdekket og be om en 
redegjørelse fra hytteeieren på verneforskrift og dispensasjonsvedtak. 

• Der forvaltningsmyndigheten finner det nødvendig kan det være aktuelt med 
befaring på stedet, der hytteeier inviteres til å være med, og hvor det blir foretatt en 
oppmåling av byggfalig personell. 

• Deretter vurderer forvaltningsmyndigheten hvilke sanksjoner / rettinger som skal 
kreves, og det fattes vedtak i nasjonalparkstyret som har myndigheten etter NML 
§69. 

• Hytteieren vil da få en frist til å rette opp forholdet. 
2. Nasjonalparkstyret støtter de brevene som AU har foreslått: 

• Brev til hytteeierne angåede plattinger bygd etter 2004. 

• Brev til hytteeiere med avvik, der en ber om en redegjørelse for avvikene. 

• AU gis mandat til å endre ordlyden i de to foreslåtte brevene (vedlegg 2 og 3). 
3. Skjemaene som hytteeierne skal bruke utarbeides i samarbeid med byggesaksbehandlere i 

Steinkjer og Snåsa. 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i vedtektene, § 8.5, for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fastsatt av 
Miljødirektoratet 01. Januar 2020 har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
 



Nasjonalparkstyret tar rapportene fra AU til etterretning og slutter seg til følgende: 
1. Nasjonalparkstyret støtter Arbeidsutvalget (AU) prosessen før det kan fattes vedtak: 

• Brev til hytteierne der en redegjør for avvikene som er avdekket og be om en 
redegjørelse fra hytteeieren på verneforskrift og dispensasjonsvedtak. 

• Der forvaltningsmyndigheten finner det nødvendig kan det være aktuelt med 
befaring på stedet, der hytteeier inviteres til å være med, og hvor det blir foretatt en 
oppmåling av byggfalig personell. 

• Deretter vurderer forvaltningsmyndigheten hvilke sanksjoner / rettinger som skal 
kreves, og det fattes vedtak i nasjonalparkstyret som har myndigheten etter NML 
§69. 

• Hytteieren vil da få en frist til å rette opp forholdet. 
2. Nasjonalparkstyret støtter de brevene som AU har foreslått: 

• Brev til hytteeierne angåede plattinger bygd eter 2004. 

• Brev til hytteeiere med avvik, der en ber om en redegjørelse for avvikene. 
3. Skjemaene som hytteeierne skal bruke utarbeides i samarbeid med byggesaksbehandlere i 

Steinkjer og Snåsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23/2020 09.09.2020 

 
NP-2020-23 Saksframlegg  
Blåfjella / Skjækerfjella - Lierne Nasjonalparker - Skjækra Landskapsvernområde 
Revidering av forvaltningsplan 
Byggesak - retningslinjer 
 
Dokumenter som er lagt ved møteinnkallingen 

1. Klima- og miljødepartementet (KLD) – Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker 
NML § 48 datert 2. mars 2015 

 
Behandling i møte: 
Bente Estil gikk igjennom forvalters tilrådning punktvis. Det kom inn følgende kommentarer: 
Anne Berit Lein 

• Det må settes en maksimumsgrense for areal av både hytte og platting uavhengig av om 
plattingen regnes inn i BYA (jf. Norsk standard 3940), og det må differensieres mellom 
landskapsvernområdet og nasjonalparkene. Det bør gis åpning for større platting i 
landskapsvernområdet enn i nasjonalparkene. 

• Hva med størrelsen på turistforenings- og utleiehyttene? Bør det settes en grense for areal 
av disse hyttene? 

 
Eva Anette Wilks 

• Uttrykte bekymring på vegne av reindriften over økt aktivitet i verneområdene som styret 
forvalter, dette gjelder spesielt Skjækra landskapsvernområde. 

• Større hytter gir mer ferdsel og økt motorferdsel både sommer og vinter. 

• Savner henvisninger til reinbeitedistriktenes distriktsplan. 
 
Pål Sverre Fikse 

• Retningslinjene for byggesaker må drøftes mere når styret er samlet.  
 
Bjørn Iversen 

• Forvalter bør få en form for tilbakemelding på tilrådningen. 
 
Bente Estil 

• Foreslår at saken utsettes til neste møte.  

• AU tar en ny gjennomgang av forvalters tilrådning og kommentarene som har kommet frem 
under møte og legger frem ny tilrådning ovenfor styret under neste møte.. 

 
Votering 
Bente Estil sitt forslag om at AU tar en ny gjennomgang av forvalters tilrådning og kommentarene 
som har kommet frem under dette møte og legger frem ny tilrådning ovenfor styret under neste 
møte.   10 stemmer 
Forvalters tilrådning 0 stemmer 
 
Vedtak: 
Sak NP-2020-23 Revidering av forvaltningsplan – retningslinjer byggesaker utsettes. AU tar en ny 
gjennomgang av forvalters tilrådning og kommentarene som har kommet frem under dette møte og 
legger frem ny tilrådning ovenfor styret under neste møte den 24. november 2020.  



  
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 forvaltningsplan, 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.) 

jfr. spesifiserte 
dispensasjons-
bestemmelser  
§ 3 pkt 1.3 

jfr. spesifiserte 
dispensasjons-
bestemmelser § 3 
pkt 1.3 

OK 



Alle bestemmelsene i alle tre 
planer 

Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

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

OK OK OK 

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 
(jfr Norsk standard 3940) med 
unntak at et punkt: 

- Alle plattinger medregnes i BYA 
uansett høyde over bakken. 

   

Alternative forslag 2: 
Beregning av areal skjer etter BYA 
(jfr Norsk standard 3940) med 
unntak at et punkt: 
- Det kan bygges plattinger inntil 

20 m2 uansett høyde over bakken 

   

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

OK OK (-) 

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

(-) (-) OK 

Følgende bygninger medregnes i 
bebygd areal (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 medregnes 
ikke i bebygd areal: 

OK OK OK 



Alle bestemmelsene i alle tre 
planer 

Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

- 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.)?? 

   

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 

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 



Alle bestemmelsene i alle tre 
planer 

Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

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 

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 drifts-
plan eller annen helhetlig fram-
stilling 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 

OK (-) OK (-) OK 



Alle bestemmelsene i alle tre 
planer 

Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

15 m2 bebygd areal. Søknader 
som viser koordinering mellom 
ulike virksomheter vil bli prioritert. 

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 

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 
fritidsbebyggelsene. 

OK (-) OK (-) OK 

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

OK (-) OK (-) OK 

Bruer og klopper    

Bygging av mindre installasjoner 
som bruer og klopper, samt 
merking, vil kun 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 



Alle bestemmelsene i alle tre 
planer 

Spesielt BS-NP Spesielt Lierne Spesielt SLVO 

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 
næringas egenart og kultur. 

OK OK OK 

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 forvaltnings-
myndigheten. 

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 samle-
anlegg 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. 

jfr § 3 pkt 1.2.b jfr § 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 

 
Miljøverndepartementets - Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter 
Naturmangfoldslovens § 48, datert 02.03.2015, innarbeides i retningslinjene for 
saksbehandling. 
 
 


