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Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg:  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Digitalt møte på Teams 
Dato:  24. november 2020 kl. 12:00 – 14:00  
 
 
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 
Bjørn Iversen    Medlem   Trøndelag fylkeskommune 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Odd Bjørnar Bjørkås   Medlem   Sametinget 
Eva Anette Wilks   Medlem   Sametinget 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn     Møtte for   Representerer 
Sigbjørn Dunfjeld   Odd Bjørnar Bjørkås  Sametinget 
 
 
Merknader: 
På grunn av koronasituasjonen ble styremøte gjennomført på Teams videokonferanse. 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn    Stilling        
Inge Hafstad   Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Andre 
Navn    Representerer       
Ole Morten Sand  Statens naturoppsyn 
Sanna Hanem Kavli  Trøndelag fylkeskommune 
Nina Pettersen   Nord-Trøndelag turistforening 
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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   Sigbjørn Dunfjeld    Arnt Einar Bardal 
 
 
 
 
             
Borgny Grande   Pål Sverre Fikse    Bjørn Iversen 
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Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
ST 24/2020 NP-2020-24 Godkjenning av innkallelse, saksliste og    2020/168 

protokoll fra møte 9. september 2020 
 

ST 25/2020 NP-2020-25 Referatsaker      2020/168 
 
ST 26/2020 NP-2020-26 Rapport - administrative vedtak 02.09 – 15.11.2020 2020/168 
 
ST 27/2020 NP-2020-27 Prosedyre for varsling av reindrift ved bruk av   2020/168 

helikopter 
 
ST 28/2020 NP-2020-28 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik 2020/672 

i byggesaker – Sture Sivertsen  
 
ST 29/2020 NP-2020-29 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik  2020/672 

i byggesaker – Jan Erik Wettre 
 

ST 30/2020 NP-2020-30 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik 2020/672 
i byggesaker – Berit Gotvasli og Anne Kari Gotvasli 
 

ST 31/2020 NP-2020-31 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik  2020/672 
i byggesaker – Tor Ketil Saursaunet 
 

ST 32/2020 NP-2020-32 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppfølging av avvik  2020/672 
i byggesaker – Arild Dahl 
 

ST 33/2020 NP-2020-33 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik  2020/672 
i byggesaker – Erling Fuglesang 
 

ST 34/2020 NP-2020-34 Arvaslia naturreservat – oppfølging av avvik   2020/672 
i byggesaker – Fjellstyrene i Lierne 
 

ST 35/2020 NP-2020-35 Skjækra landskapsvernområde – tilbakemelding på  2020/672 
spørsmål om metode for oppmåling av hytter –  
Eivind Grande Gudding 
 

ST 36/2020 NP-2020-36 Flere verneområder - status revidering av    2020/1154 
forvaltningsplanene – revidert fremdriftsplan 
 

ST 37/2020 NP-2020-37 Flere verneområder - bestillingsdialog med SNO/  2020/12928 
Miljødirektoratet 2021 

• Tiltaksmidler 2021 

• Bestilling av SNO ressurs 2021 
 
ST 38/2020 NP-2020-38 Lierne nasjonalpark - driftsplan næringsvirksomhet  2020/12474 

– Løvsjølia Vestre 
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ST 39/2020 NP-2020-39 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan   2020/7908 
næringsvirksomhet – Skjækerfjella Beitelag 
 

ST 40/2020 NP-2020-40 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan   2020/1274 
næringsvirksomhet – Lierne Skogforvaltning 
 

ST 41/2020 NP-2020-41 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan   2019/14007 
næringsvirksomhet – Elise Bostad 
 

ST 42/2020 NP-2020-42 Lierne nasjonalpark – driftsplan næringsvirksomhet  2019/13995 
– Løvsjølia Østre 
 

ST 43/2020 NP-2020-43 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan   2019/13253 
næringsvirksomhet – Per Ingmar Larsson 
 

ST 44/2020 NP-2020-44 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan   2019/13346 
næringsvirksomhet – Statskog SF – Seisjødalen 
 

ST 45/2020 NP-2020-45 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan   2019/13225 
næringsvirksomhet – Statskog SF – Holden Gård 
 

ST 46/2020 NP-2020-46 Lierne nasjonalpark – søknad om oppføring av   2020/11876 
uthus ved Leifhytta – Knut Georg Sandvik 

 
ST 47/2020 NP-2020-47 Flere verneområder – omdisponering av midler  2020/168 
 
ST 48/2020 NP-2020-48 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre –   2020/168 

jobbe for enda en forvalterstilling 
 

ST 49/2020 Eventuelt        2020/168
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 24/2020 24.11.2020 

 
 
ST 24/2020 NP-2020-24 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 9. september 

2020 
 
Behandling i møte: 
Følgende saker ble ført opp under sak ST 49/2020 Eventuelt: 

1. Møteplan for 2021 
2. Delegering av myndighet fra nasjonalparkstyret til Arbeidsutvalget – søknader om oppføring 

av plattinger 
 
Vedtak: 

• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 9. september 2020 med følgende tilføyelser under sak 
ST 49/2020 i sakslisten: 

1. Møteplan for 2021 
2. Delegering av myndighet fra nasjonalparkstyret til Arbeidsutvalget – søknader om 

oppføring av plattinger 
 
 
Forvalters tilrådning: 

• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 9. september 2020. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 25/2020 24.11.2020 

 
 
ST 25/2020 NP-2020-25 Referatsaker 
 
Referatsaker i perioden 2. september – 19. november 2020 
 
Ref.nr.  Beskrivelse        Arkivnr. 
24/2020 Møteprotokoll fra møte i Rådgivende utvalg 13. oktober 2020  2020/168 
 
25/2020 Møteprotokoll fra e-postmøte i AU 15. 18. september 2020  2020/168 
 
26/2020 Møteprotokoll fra AU-møte den 9. november 2020   2020/168 
 
27/2020 Henvendelse fra Nordlandsforskning om spørreundersøkelse –   2020/4444 

evaluering av forvaltningsordningen 
 
28/2020 Tilbakemelding til Nord-Trøndelag turistforening og Innherred   2020/12034 

turlag – turistforeningsstier i Skjækra – AU-2020-12 
 
29/2020 Nasjonalparkkonferansen som Webinar – Miljødirektoratet 191120 2020/4444 
 
 
Behandling i møte: 
Ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 

• Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
 
 
Forvalters tilrådning: 

• Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26/2020 24.11.2020 

 
 
ST 26/2020 NP-2020-26 Rapport - administrative vedtak 02.09 – 19.11.2020 
 
Administrative vedtak i perioden 2. september – 19. november 2020 
 
ADM/nr Beskrivelse        Arkivnr. 
101/2020 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat - Berglia Jaktlag –   2020/9304 

Beltegående kjøretøy – uttransportering av felt elg 
 
102/2020 Guslia naturreservat og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark –   2020/9737 

Gusli Skog – beltegående kjøretøy – uttransportering av felt elg 
 
103/2020 Lierne nasjonalpark og Merkesfloen naturreservat – Bjørkås Reindrift  2020/10260 

– bruk av helikopter for ekstraordinært tilsyn i reindrift 
 
104/2020 Arvaslia naturreservat – Svein Gjertsås – beltegående kjøretøy –  2020/10499 

uttransportering av felt elg 
 
105/2020 Lierne nasjonalpark – Torgeir Breen – beltegående kjøretøy –   2020/10592 

uttransportering av felt elg 
 
106/2020 Arvaslia naturreservat – Andreas Berg – beltegående kjøretøy –  2020/10876 

uttransportering av felt elg 
 
107/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Harbakvollen Seterlag –   2020/8010 

bruk av helikopter og barmarkskjøretøy – bygging av  
bru over Skjækra 

 
108/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Svein Olav Sagvold – avslag  2020/11250 

bruk av helikopter inn til Skjækerdalshytta 
 
109/2020 Arvaslia naturreservat - Fjellstyrene i Lierne – beltegående kjøretøy – 2020/11270 

uttransportering av felt elg ved salg av dagskort 
 
110/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Skjækerfjella Beitelag – bruk av  2020/11592 

helikopter ved beitedyrleting 
 
111/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Kjetil Berg – bruk av ATV for 2020/12119  

uttransportering av felt elg 
 
112/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Terje Sigurdsen – bruk av   2020/11042 

snøscooter gjennom nasjonalparken til egen hytte ved Gjevsjøen 
 
113/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Storfloa naturreservat –   2020/11815 

Arild Dahl – bruk av snøscooter til egen hytte 
 
114/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Espen Haugan – bruk av   2019/12432 

snøscooter til egen hytte/seter på Kulsliseteren – gjenoppbygging av  
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hytte/seter etter brann 
 
115/2020 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – Tord Åberg – bruk av  2020/11781 

snøscooter gjennom naturreservat – bygging av hytte utenfor  
verneområde 

 
116/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Odd-Erik Gravbrøt Skjeflo –  2020/11953 

avslag bruk av snøscooter gjennom nasjonalparken til foreldres  
hytte ved Gressåmoen 

 
117/2020 Lierne nasjonalpark – Fredrik Eiternes – bruk av ATV for  2020/13239 

uttransportering av felt elg 
 
118/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – Arne Formo – bruk av   2020/13121 

snøscooter til egen hytte ved Medalsvatnet 
 
Behandling i møte: 
Bjørn Iversen 

• Var fungerende nasjonalparkforvalter i tvil om det kunne fattes administrative vedtak i noen 
av sakene? 

Fungerende nasjonalparkforvalter Inge Hafstad 

• Med bakgrunn i den forvaltningspraksis som har vært tidligere var ikke fungerende 
nasjonalparkforvalter i tvil om dette. 

 
Ellers ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 

• Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
 
 
Forvalters tilrådning: 

• Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 27/2020 24.11.2020 

 
 
ST 27/2020 NP-2020-27 Prosedyre for varsling av reindrift ved bruk av helikopter 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-styremøte 24. november – møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 2020 
 
Behandling i møte: 
Ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 
Prosedyre for varsling av reindrift ved bruk av helikopter: 

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

• Når det gis tillatelse til bruk av helikopter og annen lavtflyging skal det settes vilkår om at 
aktuelt reinbeitedistrikt skal kontaktes og informeres om når og hvor flygingen skal skje før 
turen(e) med helikopter starter. Kontaktopplysninger til minimum to personer i distriktet skal 
føres opp i tillatelsen. 

 
 
Forvalters tilrådning: 
Prosedyre for varsling av reindrift ved bruk av helikopter: 

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

• Når det gis tillatelse til bruk av helikopter og annen lavtflyging skal det settes vilkår om at 
aktuelt reinbeitedistrikt skal kontaktes og informeres om når og hvor flygingen skal skje før 
turen(e) med helikopter starter. Kontaktopplysninger til minimum to personer i distriktet skal 
føres opp i tillatelsen. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 28/2020 24.11.2020 

 
 
ST 28/2020 NP-2020-28 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik i byggesaker – Sture 

Sivertsen 
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-28 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - ber om redegjørelse fra Sture 
Sivertsen 180920 

2. ST-2020-28 vedlegg 2 - Skjækra landskapsvernområde - redegjørelse fra Sture Sivertsen 
151020 

3. NP-styremøte 24. november – møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 2020 
 
Behandling i møte: 
Fungerende nasjonalparkforvalter redegjorde for saksgangen og bakgrunnen for sakene ST 28/2020 – 
ST 35/2020. I sakene ST 28/2020 – ST 35/2020 er det arbeidsutvalgets tilrådning som legges frem. 
 
Ellers ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 

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

 
 
Arbeidsutvalgets tilrådning: 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 29/2020 24.11.2020 

 
 
ST 29/2020 NP-2020-29 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik i byggesaker – Jan 

Erik Wettre 
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-29 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - ber om redegjørelse fra Jan Erik 
Wettre 180920 

2. ST-2020-29 vedlegg 2 - Skjækra landskapsvernområde - redegjørelse fra Jan Erik Wettre 
141020 

3. NP-styremøte 24. november – møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 2020 
 
Behandling i møte: 
Fungerende nasjonalparkforvalter redegjorde for saksgangen og bakgrunnen for sakene ST 28/2020 – 
ST 35/2020. I sakene ST 28/2020 – ST 35/2020 er det arbeidsutvalgets tilrådning som legges frem. 
 
Forslag fra Bente Estil om et tredje kulepunkt:  

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets tilrådning med tilleggsforslag fra Bente Estil  9 stemmer 
Arbeidsutvalgets tilrådning      0 stemmer 
 
Vedtak: 

• Vedhuset er revet i løpet av sommeren 2020, og Nasjonalparkstyret anser denne delen av 
saken som ferdig rettet. 

• Nasjonalparkstyret ber om at Wettre sender inn søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av hundehus og platting. Søknaden må være 
innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen fristen vil 
nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 69 retting 
og avbøtende tiltak. 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
 
 
Arbeidsutvalgets tilrådning: 

• Vedhuset er revet i løpet av sommeren 2020, og Nasjonalparkstyret anser denne delen av 
saken som ferdig rettet. 

• Nasjonalparkstyret ber om at Wettre sender inn søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av hundehus og platting. Søknaden må være 
innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen fristen vil 
nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 69 retting 
og avbøtende tiltak. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 30/2020 24.11.2020 

 
 
ST 30/2020 NP-2020-30 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik i byggesaker – Berit 

Gotvasli og Anne Kari Gotvasli 
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-30 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - ber om redegjørelse fra Berit og 
Anne Kari Gotvasli 180920 

2. ST-2020-30 vedlegg 2 - Skjækra landskapsvernområde - redegjørelse fra Berit og Anne Kari 
Gotvasli 151020 

3. NP-styremøte 24. november – møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 2020 
 
Behandling i møte: 
Fungerende nasjonalparkforvalter redegjorde for saksgangen og bakgrunnen for sakene ST 28/2020 – 
ST 35/2020. I sakene ST 28/2020 – ST 35/2020 er det arbeidsutvalgets tilrådning som legges frem. 

 

Styreleder Bente Estil orienterte om e-post fra Miljødirektoratet datert 23. november 2020 som 

påpekte bl.a. følgende, sitat: Ut fra hvordan de ulike sakene har blitt behandlet, ser vi at det er valgt 

en annen fremgangsmåte enn hva som er anbefalt i veilederen om oppfølging av ulovlige forhold i 

verneområder. Dette innebærer at flere av de tiltakene som er utført utover den gitte dispensasjonen, 

blir stående uten søknadsbehandling og evt. tillatelse etter verneforskriften, eller får en reaksjon hvor 
det følges opp med pålegg om retting, sitat slutt. 
 
Med bakgrunn i e-posten fra Miljødirektoratet endrer Arbeidsutvalget sin tilrådning fra: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse er forklart med at utlekting og 
bordkledning på hytte og uthus ikke er tatt med ved beregning av arealet på bygningene.  

• Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning, og anser saken som avsluttet. 
 
Til: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse er forklart med at utlekting og 
bordkledning på hytte og uthus ikke er tatt med ved beregning av arealet på bygningene.  

• Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning. 

• Nasjonalparkstyret ber om at det søkes dispensasjon fra verneforskriften for utvidelse av 
hytta med 5,4 m2 og utvidelse av uthuset med 1,2 m2.  

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
 
 
Vedtak: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse er forklart med at utlekting og 
bordkledning på hytte og uthus ikke er tatt med ved beregning av arealet på bygningene.  

• Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning. 

• Nasjonalparkstyret ber om at det søkes dispensasjon fra verneforskriften for utvidelse av 
hytta med 5,4 m2 og utvidelse av uthuset med 1,2 m2.  

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
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Arbeidsutvalgets opprinnelige tilrådning: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse er forklart med at utlekting og 
bordkledning på hytte og uthus ikke er tatt med ved beregning av arealet på bygningene.  

• Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning, og anser saken som avsluttet. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 31/2020 24.11.2020 

 
 
ST 31/2020 NP-2020-31 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik i byggesaker – Tor 

Ketil Saursaunet 
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-31 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - ber om redegjørelse fra Tor Ketil 
Saursaunet 180920 

2. ST-2020-31 vedlegg 2 - Skjækra landskapsvernområde - redegjørelse fra Tor Ketil Saursaunet 
151020 

3. NP-styremøte 24. november – møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 2020 
 
Behandling i møte: 
Fungerende nasjonalparkforvalter redegjorde for saksgangen og bakgrunnen for sakene ST 28/2020 – 
ST 35/2020. I sakene ST 28/2020 – ST 35/2020 er det arbeidsutvalgets tilrådning som legges frem. 
 
Forslag fra Bente Estil om et tredje kulepunkt:  

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets tilrådning med tilleggsforslag fra Bente Estil  9 stemmer 
Arbeidsutvalgets tilrådning      0 stemmer 

 
 
Vedtak: 

• Nasjonalparkstyret ber om at Saursaunet sender inn søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av platting. Søknaden må 
være innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen fristen vil 
nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 69 retting 
og avbøtende tiltak. 

• Hytta og uthuset har vært uendret siden 1995. Dette er før vernet ble vedtatt i 2004, og har 
derfor ingen relevans i denne saken. 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
 
 
Arbeidsutvalgets tilrådning: 

• Nasjonalparkstyret ber om at Saursaunet sender inn søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av platting. Søknaden må 
være innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen fristen vil 
nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 69 retting 
og avbøtende tiltak. 

• Hytta og uthuset har vært uendret siden 1995. Dette er før vernet ble vedtatt i 2004, og har 
derfor ingen relevans i denne saken.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 32/2020 24.11.2020 

 
 
ST 32/2020 NP-2020-32 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppfølging av avvik i byggesaker – 

Arild Dahl 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-32 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ber om redegjørelse fra Arild 
Dahl 180920 

2. ST-2020-32 vedlegg 2 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - redegjørelse fra Arild Dahl 
121020 

3. NP-styremøte 24. november – møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 2020 
 
Behandling i møte: 
Fungerende nasjonalparkforvalter redegjorde for saksgangen og bakgrunnen for sakene ST 28/2020 – 
ST 35/2020. I sakene ST 28/2020 – ST 35/2020 er det arbeidsutvalgets tilrådning som legges frem. 

 

Styreleder Bente Estil orienterte om e-post fra Miljødirektoratet datert 23. november 2020 som 

påpekte bl.a. følgende, sitat: Ut fra hvordan de ulike sakene har blitt behandlet, ser vi at det er valgt 

en annen fremgangsmåte enn hva som er anbefalt i veilederen om oppfølging av ulovlige forhold i 

verneområder. Dette innebærer at flere av de tiltakene som er utført utover den gitte dispensasjonen, 

blir stående uten søknadsbehandling og evt. tillatelse etter verneforskriften, eller får en reaksjon hvor 
det følges opp med pålegg om retting, sitat slutt. 
 
Med bakgrunn i e-posten fra Miljødirektoratet endrer Arbeidsutvalget sin tilrådning fra: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse er forklart med at utlekting og 
bordkledning på uthus ikke er tatt med ved beregning av arealet på bygningen. 
Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning, og anser saken som avsluttet. 

Til: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse er forklart med at utlekting og 
bordkledning på uthus ikke er tatt med ved beregning av arealet på bygningen.  

• Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning. 

• Nasjonalparkstyret ber om at det søkes dispensasjon fra verneforskriften for utvidelse av 
uthuset med 1,0 m2.  

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 

 
Vedtak: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse er forklart med at utlekting og 
bordkledning på uthus ikke er tatt med ved beregning av arealet på bygningen.  

• Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning. 

• Nasjonalparkstyret ber om at det søkes dispensasjon fra verneforskriften for utvidelse av 
uthuset med 1,0 m2.  

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 

 
Arbeidsutvalgets opprinnelige tilrådning: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse er forklart med at utlekting og 
bordkledning på uthus ikke er tatt med ved beregning av arealet på bygningen. 
Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning, og anser saken som avsluttet. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 33/2020 24.11.2020 

 
 
ST 33/2020 NP-2020-33 Skjækra landskapsvernområde – oppfølging av avvik i byggesaker – Erling 

Fuglesang 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-33 vedlegg 1 – Skjækra landskapsvernområde - ber om redegjørelse fra Erling 
Fuglesang 180920 

2. ST-2020-33 vedlegg 2 – Skjækra landskapsvernområde - redegjørelse fra Erling Fuglesang 
051020 

3. ST-2020-33 vedlegg 3 – Skjækra landskapsvernområde – svar på brev datert 05.10.2020 – e-
post til Erling Fuglesang 10.11.2020 

4. ST-2020-33 vedlegg 4 – e-post fra Erling Fuglesang 11.11.2020 
5. ST-2020-33 vedlegg 5 – svar på e-post fra Erling Fuglesang 11.11.2020 
6. NP-styremøte 24. november – møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 2020 

 
Behandling i møte: 
Fungerende nasjonalparkforvalter redegjorde for saksgangen og bakgrunnen for sakene ST 28/2020 – 
ST 35/2020. I sakene ST 28/2020 – ST 35/2020 er det arbeidsutvalgets tilrådning som legges frem. 

 

Styreleder Bente Estil orienterte om e-post fra Miljødirektoratet datert 23. november 2020 som 

påpekte bl.a. følgende, sitat: Ut fra hvordan de ulike sakene har blitt behandlet, ser vi at det er valgt 

en annen fremgangsmåte enn hva som er anbefalt i veilederen om oppfølging av ulovlige forhold i 

verneområder. Dette innebærer at flere av de tiltakene som er utført utover den gitte dispensasjonen, 

blir stående uten søknadsbehandling og evt. tillatelse etter verneforskriften, eller får en reaksjon hvor 
det følges opp med pålegg om retting, sitat slutt. 
 
Med bakgrunn i e-posten fra Miljødirektoratet endrer Arbeidsutvalget sin tilrådning fra: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse på hytta er forklart med at areal er 
oppmålt med utgangspunkt i utvendig svill, slik at utlekting og bordkledning ikke er tatt med 
ved beregning av arealet på bygningen. Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning, 
og anser saken om arealet av hytta og uthus som avsluttet. 

• Nasjonalparkstyret ber om at Fuglesang sender inn søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av: 

o Mast med solceller på 2 meter x 3 meter 
o Vindmølle for 12V anlegg 

• Søknaden må være innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen 
fristen vil nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 
69 retting og avbøtende tiltak. 

Til: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse på hytta er forklart med at areal er 
oppmålt med utgangspunkt i utvendig svill, slik at utlekting og bordkledning ikke er tatt med 
ved beregning av arealet på bygningen.  

• Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning. 

• Nasjonalparkstyret ber om at Fuglesang sender inn søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av: 

o Nasjonalparkstyret ber om at det søkes dispensasjon fra verneforskriften for 
utvidelse av hytta med 4,9 m2.  
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o Mast med solceller på 2 meter x 3 meter 
o Vindmølle for 12V anlegg 

• Søknaden må være innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen 
fristen vil nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 
69 retting og avbøtende tiltak. 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden om 
utvidelse av hytta. 

• Søknad om oppføring av solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg skal behandles av 
nasjonalparkstyret. 

 
 
Vedtak: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse på hytta er forklart med at areal er 
oppmålt med utgangspunkt i utvendig svill, slik at utlekting og bordkledning ikke er tatt med 
ved beregning av arealet på bygningen.  

• Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning. 

• Nasjonalparkstyret ber om at Fuglesang sender inn søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av: 

o Nasjonalparkstyret ber om at det søkes dispensasjon fra verneforskriften for 
utvidelse av hytta med 4,9 m2.  

o Mast med solceller på 2 meter x 3 meter 
o Vindmølle for 12V anlegg 

• Søknaden må være innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen 
fristen vil nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 
69 retting og avbøtende tiltak. 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden om 
utvidelse av hytta. 

• Søknad om oppføring av solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg skal behandles av 
nasjonalparkstyret. 

 
 
Arbeidsutvalgets opprinnelige tilrådning: 

• Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse på hytta er forklart med at areal er 
oppmålt med utgangspunkt i utvendig svill, slik at utlekting og bordkledning ikke er tatt med 
ved beregning av arealet på bygningen. Nasjonalparkstyret tar redegjørelsen til etterretning, 
og anser saken om arealet av hytta og uthus som avsluttet. 

• Nasjonalparkstyret ber om at Fuglesang sender inn søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av: 

o Mast med solceller på 2 meter x 3 meter 
o Vindmølle for 12V anlegg 

• Søknaden må være innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen 
fristen vil nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 
69 retting og avbøtende tiltak. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 34/2020 24.11.2020 

 
 
ST 34/2020 NP-2020-34 Arvaslia naturreservat – oppfølging av avvik i byggesaker – Fjellstyrene i 

Lierne 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-34 vedlegg 1 – Arvaslia naturreservat - ber om redegjørelse fra Fjellstyrene i Lierne 
180920 

2. ST-2020-34 vedlegg 2 – Arvaslia naturreservat - redegjørelse fra Fjellstyrene i Lierne 220920 
3. NP-styremøte 24. november – møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 2020 

 
Behandling i møte: 
Fungerende nasjonalparkforvalter redegjorde for saksgangen og bakgrunnen for sakene ST 28/2020 – 
ST 35/2020. I sakene ST 28/2020 – ST 35/2020 er det arbeidsutvalgets tilrådning som legges frem. 
 
Forslag fra Bente Estil om et tredje kulepunkt:  

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets tilrådning med tilleggsforslag fra Bente Estil  9 stemmer 
Arbeidsutvalgets tilrådning      0 stemmer 

 
 
Vedtak: 

• Nasjonalparkstyret ber om at Fjellstyrene i Lierne sender inn søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Arvaslia naturreservat for utvidelse av verandaen fra 18 m2 til 22 m2. 
Søknaden må være innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen 
fristen vil nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 
69 retting og avbøtende tiltak. 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
 

 
Arbeidsutvalgets tilrådning: 

• Nasjonalparkstyret ber om at Fjellstyrene i Lierne sender inn søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Arvaslia naturreservat for utvidelse av verandaen fra 18 m2 til 22 m2. 
Søknaden må være innsendt innen 31. desember 2020. Hvis søknaden ikke er innsendt innen 
fristen vil nasjonalparkstyret fatte vedtak om retting med hjemmel i naturmangfoldlovens § 
69 retting og avbøtende tiltak. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 35/2020 24.11.2020 

 
 
ST 35/2020 NP-2020-35 Skjækra landskapsvernområde – tilbakemelding på spørsmål om metode 

for oppmåling av hytter – Eivind Grande Gudding 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-35 vedlegg 1 – Skjækra landskapsvernområde – kommentarer til oppmåling av 
hytter – Eivind Grande Gudding 131020 

2. NP-styremøte 24. november – møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 2020 
 
Behandling i møte: 
Fungerende nasjonalparkforvalter redegjorde for saksgangen og bakgrunnen for sakene ST 28/2020 – 
ST 35/2020. I sakene ST 28/2020 – ST 35/2020 er det arbeidsutvalgets tilrådning som legges frem. 
 
Forslag fra Bjørn Iversen om å endre tilrådningen fra:  

• Når det gjelder henvendelsen fra Gudding om oppmåling av hytter i Skjækra LVO, gis det 
tilbakemelding om at, hvis ikke annet er oppgitt, så måles areal av bygninger med 
utgangspunkt i utvendig svill. 

Til: 

• Når det gjelder henvendelsen fra Gudding om oppmåling av hytter i Skjækra LVO, gis det 
tilbakemelding om at, hvis ikke annet er oppgitt og med bakgrunn i vedlagte saksfremlegg, så 
måles areal av bygninger med utgangspunkt i utvendig svill. 

 
Votering: 
Arbeidsutvalgets tilrådning med forslag om endring fra Bjørn Iversen 9 stemmer 
Arbeidsutvalgets tilrådning      0 stemmer 

 
 
Vedtak: 

• Når det gjelder henvendelsen fra Gudding om oppmåling av hytter i Skjækra LVO, gis det 
tilbakemelding om at, hvis ikke annet er oppgitt og med bakgrunn i vedlagte saksfremlegg, så 
måles areal av bygninger med utgangspunkt i utvendig svill. 

 
 
Arbeidsutvalgets tilrådning: 

• Når det gjelder henvendelsen fra Gudding om oppmåling av hytter i Skjækra LVO, gis det 
tilbakemelding om at, hvis ikke annet er oppgitt, så måles areal av bygninger med 
utgangspunkt i utvendig svill. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 36/2020 24.11.2020 

 
 
ST 36/2020 NP-2020-36 Flere verneområder - status revidering av forvaltningsplanene – revidert 

fremdriftsplan 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-36 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - prosjektplan 
revidering av forvaltningsplanene - NP-2016-18 

2. ST-2020-36 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - revidert 
fremdriftsplan forvaltningsplanene - NP-2017-39 

3. ST-2020-36 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - prosjektplan 
besøksstrategi - NP-2017-09  

4. ST-2020-36 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - godkjent 
besøksstrategi 

 
Behandling i møte: 
Bente Estil – det kan bli nødvendig å revidere den på nytt når ny nasjonalparkforvalter er på plass. 
 
Ellers ingen kommentarer 

 
 
Vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende revidert fremdriftsplan for 
revideringen av forvaltningsplanene for Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark og Lierne nasjonalpark: 
 
Tabell 2: Forslag til 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 
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Ferdig utkast til retningslinjer for byggesaker NP- styre Mars 2021 

Ferdig planutkast NP- styre November 2021 

Planutkast sendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang NP-styre November 2021 

Faglig tilbakemelding - gjennomgang av planutkast 
  

Miljødirektoratet Januar 2022 

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 

 
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende revidert fremdriftsplan for 
revideringen av forvaltningsplanene for Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark og Lierne nasjonalpark: 
 
Tabell 2: Forslag til 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 
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Planutkast sendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang NP-styre November 2021 

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 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 37/2020 24.11.2020 

 
 
ST 37/2020 NP-2020-37 Flere verneområder - bestillingsdialog med SNO/Miljødirektoratet 2021 

• Tiltaksmidler 2021 

• Bestilling av SNO ressurs 2021 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-37 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – rammer og opplegg 
for bestillingsdialogen – Miljødirektoratet 031120 

2. ST-2020-37 vedlegg 2 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – strategi for bruk av 
midler til tiltak i verneområder – Miljødirektoratet 031120 

3. ST-2020-37 vedlegg 3 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – enkelt notat – 
festeanordning for verneskilt – Miljødirektoratet 031120 

4. ST-2020-37 vedlegg 4 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – sluttrapport 
prosjekt Skjækerstien - Snåsa fjellstyre 191020 

5. ST-2020-37 vedlegg 5 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – sluttrapport 
prosjekt Raudbergstien – Fjellstyrene i Lierne 121020 

6. ST-2020-37 vedlegg 6 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – innspill til 
bestillingsdialogen 2021 Lakavasstien - Fjellstyrene i Lierne 171120 

7. ST-2020-37 vedlegg 7 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – innspill til 
bestillingsdialogen 2021 Lakavasstien - Fjellstyrene i Lierne 171120 

8. ST-2020-37 vedlegg 8 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – innspill til 
bestillingsdialogen 2021 Hovedinnfallsport Grønningen - Statskog 131120 

9. ST-2020-37 vedlegg 9 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – Grønningen - 
prosjekt gangsti – Statskog 131120 

10. ST-2020-37 vedlegg 10 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – intensjonsavtale 
om tilrettelegging – Statskog 131120 

11. ST-2020-37 vedlegg 11 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – 
prosjektbeskrivelse tiltak 2 – 5 – Statskog 131120 

12. ST-2020-37 vedlegg 12 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - godkjent 
besøksstrategi - Nasjonalparkstyret 030620 

 
Behandling i møte: 
Ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre delegerer til Arbeidsutvalget å fatte endelig vedtak 
om bestilling av tiltaksmidler og SNO-ressurs, samt innmelding av behov for driftsmidler for 2021. 
Følgende tiltak og SNO-ressurs skal prioriteres av Arbeidsutvalget: 

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

i. Raudbergstien 
ii. Forsterking av barmarkskjøretrasé inn til Harbakvollen 

iii. Oppgradering av hovedinnfallsportene etter ny designermanual  
2. Bestilling av SNO-ressurs i 2021 

a. Styret ber om kontroll av alle dispensasjoner gitt i byggesaker i Skjækra LVO fra 
opprettelsen i 2004 
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b. Styret ber om at alle bygninger i Skjækra LVO blir fotografert på nytt, slik at vi kan 
sammenligne med bilder tatt rett etter vernet i 2005. 

c. Det har blitt foretatt forsiktig hogst for uttak av trevirke til brensel og materialer for 
vedlikehold av bygninger med bakgrunn i forskjellige driftsplaner siden 2013. Styret 
ber om at SNO foretar en evaluering av hogsten, og vurderer om hogsten har hatt en 
vesentlig negativ påvirkning på verneverdiene.  

 
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre delegerer til Arbeidsutvalget å fatte endelig vedtak 
om bestilling av tiltaksmidler og SNO-ressurs, samt innmelding av behov for driftsmidler for 2021. 
Følgende tiltak og SNO-ressurs skal prioriteres av Arbeidsutvalget: 

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

i. Raudbergstien 
ii. Forsterking av barmarkskjøretrasé inn til Harbakvollen 

iii. Oppgradering av hovedinnfallsportene etter ny designermanual  
4. Bestilling av SNO-ressurs i 2021 

a. Styret ber om kontroll av alle dispensasjoner gitt i byggesaker i Skjækra LVO fra 
opprettelsen i 2004 

b. Styret ber om at alle bygninger i Skjækra LVO blir fotografert på nytt, slik at vi kan 
sammenligne med bilder tatt rett etter vernet i 2005. 

c. Det har blitt foretatt forsiktig hogst for uttak av trevirke til brensel og materialer for 
vedlikehold av bygninger med bakgrunn i forskjellige driftsplaner siden 2013. Styret 
ber om at SNO foretar en evaluering av hogsten, og vurderer om hogsten har hatt en 
vesentlig negativ påvirkning på verneverdiene.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 38/2020 24.11.2020 

 
 
ST 38/2020 NP-2020-38 Lierne nasjonalpark - driftsplan næringsvirksomhet  – Løvsjølia Vestre 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-38 vedlegg 1 – Lierne nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet 2021 - 2024 - 
Løvsjølia Vestre 

 
Behandling i møte: 
Ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. 
desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Driftsplanen 2015 – 2019 for Løvsjølia Vestre, Gnr 20 / Bnr 4, videreføres som ny driftsplan 
for fireårsperiode fra 2021 – 2024 som grunnlag for dispensasjoner for eiendommens 
aktivitet i Lierne / Lijre nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften, § 3 pkt. 6.3 a), for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte, drift av utleiehytter og tilsyn 
med båt.  

• Dispensasjonen gjelder for periode 2020/21 – 2023/24 (30. april 2024). 

• Dispensasjonen gjelder samlet for følgende formål: 
o Drift og vedlikehold av Rørtjønnhytta 
o Drift og vedlikehold av Blanktjønnhytta 
o Transport av ved til begge hyttene 
o Drift og vedlikehold av båt 

• Det gis følgende dispensasjon: 
o 2 (to) dager til innkjøring av ved til begge hyttene. 
o 20 (tyve) turer til drift og vedlikehold av hyttene og båt. 

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

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

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

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

• Det skal føres kjørebok for hvert år. 

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

• Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året. 

 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. 
desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Driftsplanen 2015 – 2019 for Løvsjølia Vestre, Gnr 20 / Bnr 4, videreføres som ny driftsplan 
for fireårsperiode fra 2021 – 2024 som grunnlag for dispensasjoner for eiendommens 
aktivitet i Lierne / Lijre nasjonalpark. 
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• Det gis dispensasjon fra verneforskriften, § 3 pkt. 6.3 a), for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte, drift av utleiehytter og tilsyn 
med båt.  

• Dispensasjonen gjelder for periode 2020/21 – 2023/24 (30. april 2024). 

• Dispensasjonen gjelder samlet for følgende formål: 
o Drift og vedlikehold av Rørtjønnhytta 
o Drift og vedlikehold av Blanktjønnhytta 
o Transport av ved til begge hyttene 
o Drift og vedlikehold av båt 

• Det gis følgende dispensasjon: 
o 2 (to) dager til innkjøring av ved til begge hyttene. 
o 20 (tyve) turer til drift og vedlikehold av hyttene og båt. 

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

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

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

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

• Det skal føres kjørebok for hvert år. 

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 39/2020 24.11.2020 

 
 
ST 39/2020 NP-2020-39 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan næringsvirksomhet – 

Skjækerfjella Beitelag 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-39 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet 
2021 - 2024 - Skjækerfjella beitelag 

2. ST-2020-39 vedlegg 2 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ber om supplerende 
opplysninger - driftsplan - Skjækerfjella beitelag 

3. ST-2020-39 vedlegg 3 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - supplerende opplysninger - 
driftsplan - Skjækerfjella beitelag 

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

• Driftsplanen 2020/21 – 2023/24 Skjækerfjella beitelag godkjennes som grunnlag for 
dispensasjoner for beitelagets aktiviteter i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, § 3 pkt. 6.3 
b og c).  

• Dispensasjonen gjelder for periode 2020/21 – 2023/24 (30. april 2024). 

• Dispensasjonen gjelder for følgende formål: 
o Bruk av snøscooter 

- Innhenting og utkjøring av saltstein og saltsteinavlesere – åtte turer 
- Av sikkerhetsmessige årsaker kan det benyttes to snøscootere som kjører 

samlet på hver tur 
o Bruk av helikopter 

- 3 (tre) dager i forbindelse med hovedsankingen av sau 
- 1 (en) tur i forbindelse med beitedyrleiting  

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

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

• Skæhkere Sijte skal kontaktes og informeres om når og hvor flygingen skal skje før turen(e) 
med helikopter starter. 

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

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

• Det skal føres kjørebok og flygerrapport for hvert år. 

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

• Kjøreboka og flygerrapporten for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret 
v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni, før det sendes ut 
kjørebok for det neste året. 
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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: 

• Driftsplanen 2020/21 – 2023/24 Skjækerfjella beitelag godkjennes som grunnlag for 
dispensasjoner for beitelagets aktiviteter i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, § 3 pkt. 6.3 
b og c).  

• Dispensasjonen gjelder for periode 2020/21 – 2023/24 (30. april 2024). 

• Dispensasjonen gjelder for følgende formål: 
o Bruk av snøscooter 

- Innhenting og utkjøring av saltstein og saltsteinavlesere – åtte turer 
- Av sikkerhetsmessige årsaker kan det benyttes to snøscootere som kjører 

samlet på hver tur 
o Bruk av helikopter 

- 3 (tre) dager i forbindelse med hovedsankingen av sau 
- 1 (en) tur i forbindelse med beitedyrleiting  

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

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

• Skæhkere Sijte skal kontaktes og informeres om når og hvor flygingen skal skje før turen(e) 
med helikopter starter. 

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

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

• Det skal føres kjørebok og flygerrapport for hvert år. 

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 40/2020 24.11.2020 

 
 
ST 40/2020 NP-2020-40 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan næringsvirksomhet – 

Lierne Skogforvaltning 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-40 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet 
2021 - 2024 – Lierne Skogforvaltning 

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

• Driftsplanen for Lierne Skogforvaltning videreføres som ny driftsplan for fireårsperiode fra 
2020 – 2024 som grunnlag for dispensasjoner for eiendommens aktivitet i Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark 

• Dispensasjonene baserer seg på «Avtale mellom Lierne Skogforvaltning Gnr/Bnr 23/1 og 
Bjørkås gård Gnr/Bnr 22/27, datert 10. januar 2014». 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften, § 3 pkt. 6.3 b), for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte og drift av utleiehytter  

• Dispensasjonen omfatter ikke drift/vedlikehold og tilsyn av båtene som står beskrevet i 
driftsplanen. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2020 – 2024 24. november 2020 fram til 30. april 2024. 

• Dispensasjonen gjelder samlet for følgene formål: 
o Drift og vedlikehold av Ravnkroken Gnr/Bnr/Fnr 44/1/1 
o Drift og vedlikehold av Fossdalshytta Gnr/Bnr/Fnr 44/1/7 
o Drift og vedlikehold av Fossdalssetren utlagt til Bjørkås gård Gnr/Bnr 22/27  
o Transport av ved til hyttene/seter 

• Det gis følgende dispensasjon: 
o Tre (3) dager (3 turer) til sammen til innkjøring av ved. 
o Tyve (20) turer til drift og vedlikehold av hyttene og seter. 
o Hogst av 5 m³ med ved hvert år til hyttene og seteren. 
o En (1) dag/tur til oppsyn på privat eiendom innenfor nasjonalparkgrensen. 

• Dispensasjonen gjelder fram til 30. april hvert år i perioden med følgende unntak: 
o Kun tolv (12) turer kan gjennomføres etter 1. april. 
o Vedkjøring til hyttene og seteren, skal være utført før 1. april. 

• Det gis ikke dispensasjon til barmarkskjøring. 

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

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

• Det skal føres kjørebok og sendes inn en enkel rapport for hvert år. 

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

• Driftsplanen for Lierne Skogforvaltning videreføres som ny driftsplan for fireårsperiode fra 
2020 – 2024 som grunnlag for dispensasjoner for eiendommens aktivitet i Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark 

• Dispensasjonene baserer seg på «Avtale mellom Lierne Skogforvaltning Gnr/Bnr 23/1 og 
Bjørkås gård Gnr/Bnr 22/27, datert 10. januar 2014». 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften, § 3 pkt. 6.3 b), for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte og drift av utleiehytter  

• Dispensasjonen omfatter ikke drift/vedlikehold og tilsyn av båtene som står beskrevet i 
driftsplanen. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2020 – 2024 24. november 2020 fram til 30. april 2024. 

• Dispensasjonen gjelder samlet for følgene formål: 
o Drift og vedlikehold av Ravnkroken Gnr/Bnr/Fnr 44/1/1 
o Drift og vedlikehold av Fossdalshytta Gnr/Bnr/Fnr 44/1/7 
o Drift og vedlikehold av Fossdalssetren utlagt til Bjørkås gård Gnr/Bnr 22/27  
o Transport av ved til hyttene/seter 

• Det gis følgende dispensasjon: 
o Tre (3) dager (3 turer) til sammen til innkjøring av ved. 
o Tyve (20) turer til drift og vedlikehold av hyttene og seter. 
o Hogst av 5 m³ med ved hvert år til hyttene og seteren. 
o En (1) dag/tur til oppsyn på privat eiendom innenfor nasjonalparkgrensen. 

• Dispensasjonen gjelder fram til 30. april hvert år i perioden med følgende unntak: 
o Kun tolv (12) turer kan gjennomføres etter 1. april. 
o Vedkjøring til hyttene og seteren, skal være utført før 1. april. 

• Det gis ikke dispensasjon til barmarkskjøring. 

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

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

• Det skal føres kjørebok og sendes inn en enkel rapport for hvert år. 

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

• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. 
Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall utleiedøgn og 
persondøgn på utleiehyttene.  

• Kjøreboka skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 
Steinkjer, innen 1. juni hvert år.  

• Ny kjørebok for neste sesong vil bli utsendt når kjørebok for inneværende år er innsendt. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 41/2020 24.11.2020 

 
 
ST 41/2020 NP-2020-41 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan næringsvirksomhet – 

Elise Bostad 
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-41 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet 
2021 - 2024 – Elise Bostad og Ola Rosdahl 

 
Behandling i møte: 
Ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere Nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Driftsplanen 2020 – 2024 for Heggsjøseteren legges til grunn for dispensasjoner for 
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i forbindelse 
med transport av materialer og utstyr til seteren i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til 
transport og frakt i forbindelse med utleien, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Dispensasjonene gjelder for periode 2020/21 – 2023/24 (15. april 2024). 
 

Dispensasjonen gjelder for: 

• Inntil 12 turer for transport med snøscooter i forbindelse med transport av materialer og 
utstyr til seteren i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til transport og frakt i forbindelse 
med utleien, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Tillatelsen gjelder for kjøring på snødekt mark til og med 15. april hvert år. 

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

• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne. 
 Det skal føres kjørebok for hvert år. 

• Kjører skal, før turen starter, notere dato for turstart i kjøreboka.  

• Utfylt kjørebok, denne tillatelsen og kart over godkjent trase skal medbringes under 
kjøreturen. 

• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. 
Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall utleiedøgn og 
persondøgn, samt oversikt over antall dyr, driftspersonell og besøkene i seterdriftsperioden. 

• Kjøreboka og virksomhetsrapport for hvert år skal returneres til:  
Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter,  
Postboks 2600, 7734 Steinkjer,  
Innen 1. juni hvert år. 

• Ny kjørebok og virksomhetsrapport for neste sesong vil bli utsendt når de er sendt inn for 
inneværende år. 
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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: 

• Driftsplanen 2020 – 2024 for Heggsjøseteren legges til grunn for dispensasjoner for 
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i forbindelse 
med transport av materialer og utstyr til seteren i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til 
transport og frakt i forbindelse med utleien, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Dispensasjonene gjelder for periode 2020/21 – 2023/24 (15. april 2024). 
 

Dispensasjonen gjelder for: 

• Inntil 12 turer for transport med snøscooter i forbindelse med transport av materialer og 
utstyr til seteren i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til transport og frakt i forbindelse 
med utleien, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Tillatelsen gjelder for kjøring på snødekt mark til og med 15. april hvert år. 

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

• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne. 
 Det skal føres kjørebok for hvert år. 

• Kjører skal, før turen starter, notere dato for turstart i kjøreboka.  

• Utfylt kjørebok, denne tillatelsen og kart over godkjent trase skal medbringes under 
kjøreturen. 

• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. 
Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall utleiedøgn og 
persondøgn, samt oversikt over antall dyr, driftspersonell og besøkene i seterdriftsperioden. 

• Kjøreboka og virksomhetsrapport for hvert år skal returneres til:  
Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter,  
Postboks 2600, 7734 Steinkjer,  
Innen 1. juni hvert år. 

• Ny kjørebok og virksomhetsrapport for neste sesong vil bli utsendt når de er sendt inn for 
inneværende år. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 42/2020 24.11.2020 

 
 
ST 42/2020 NP-2020-42 Lierne nasjonalpark – driftsplan næringsvirksomhet – Løvsjølia Østre 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-42 vedlegg 1 – Lierne nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet 2021 - 2024 - 
Løvsjølia Østre 

 
Behandling i møte: 
Ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. 
desember 2004 og verneforskriften for Merkesfloen naturreservat fastsatt ved kongelig resolusjon av 
har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Driftsplanen 2016 – 2019 for Løvsjølia Østre, Gnr 20 / Bnr 2, videreføres som ny driftsplan 
for fireårsperiode fra 2021 – 2024 som grunnlag for dispensasjoner for eiendommens 
aktivitet i Lierne / Lijre nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriftene for Lierne nasjonalpark, § 3 pkt. 6.3 a), og for 
Merkesfloen naturreservat § 7c og l)  for å benytte snøscooter i forbindelse med transport 
av ved, materialer og utstyr til drift av utleiehytte Bengtseteren, naust, båt og nødvendig 
tilsyn og vedlikehold.  

• Dispensasjonen gjelder for periode 2020/21 – 2023/24 (30. april 2024). 

• Dispensasjonen gjelder for følgende formål: 
o Drift og vedlikehold av Bengtseteren 
o Drift og vedlikehold av naust og båt ved Bergtjønna 
o Transport av ved 

• Det gis følgende dispensasjon: 
o 3 (tre) dager samlet til transport av ved, utstyr og søppel til både Bengtseteren og 

naustet ved Bergtjønna. 
o 4 (fire) turer til drift og vedlikehold av Bengtseteren. 
o 15 (femten) turer i forbindelse med utkjøring av mobile jakttårn, felle- snarefangst 

og vedlikehold av bru. 
o 1 (en) tur til drift og vedlikehold av naust og båt ved Bergtjønna. 

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

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

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens og naturreservatets grenser.  

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

• Det skal føres kjørebok for hvert år. 

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

• Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året. 
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Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. 
desember 2004 og verneforskriften for Merkesfloen naturreservat fastsatt ved kongelig resolusjon av 
har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Driftsplanen 2016 – 2019 for Løvsjølia Østre, Gnr 20 / Bnr 2, videreføres som ny driftsplan 
for fireårsperiode fra 2021 – 2024 som grunnlag for dispensasjoner for eiendommens 
aktivitet i Lierne / Lijre nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriftene for Lierne nasjonalpark, § 3 pkt. 6.3 a), og for 
Merkesfloen naturreservat § 7c og l) for å benytte snøscooter i forbindelse med transport av 
ved, materialer og utstyr til drift av utleiehytte Bengtseteren, naust, båt og nødvendig tilsyn 
og vedlikehold.  

• Dispensasjonen gjelder for periode 2020/21 – 2023/24 (30. april 2024). 

• Dispensasjonen gjelder for følgende formål: 
o Drift og vedlikehold av Bengtseteren 
o Drift og vedlikehold av naust og båt ved Bergtjønna 
o Transport av ved 

• Det gis følgende dispensasjon: 
o 3 (tre) dager samlet til transport av ved, utstyr og søppel til både Bengtseteren og 

naustet ved Bergtjønna. 
o 4 (fire) turer til drift og vedlikehold av Bengtseteren. 
o 15 (femten) turer i forbindelse med utkjøring av mobile jakttårn, felle- snarefangst 

og vedlikehold av bru. 
o 1 (en) tur til drift og vedlikehold av naust og båt ved Bergtjønna. 

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

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

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens og naturreservatets grenser.  

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

• Det skal føres kjørebok for hvert år. 

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 43/2020 24.11.2020 

 
 
ST 43/2020 NP-2020-43 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan næringsvirksomhet – Per 

Ingmar Larsson 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-43 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet 
2020 - 2024 – Per Ingmar Larsson 

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

• Driftsplanen Gjevsjø Vestre, Gnr/Bnr 73/1 videreføres som ny driftsplan for fireårsperiode 
fra 2020 – 2024 som grunnlag for dispensasjoner for eiendommens aktivitet i Blåfjella-
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke, til tømmer som 
skal sages på gården og brukes til vedlikeholds materiell, og til ved til eget bruk og til salg på 
utleiehytte og private hytter på eiendommen. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport av 
materialer og utstyr til den ubebodde fjellgården 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2020 – 2024, fra 24. november og fram til 30. april 
2024. 

• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold: 
o Inntil 10 kubikk uttak av trevirke innenfor dispensasjonsperioden. 
o Inntil 3 dg uttransportering av trevirke de årene det er uttak av trevirke. 
o Inntil 10 turer med inntil 2 snøscootere for samtidig transport av frakt av utstyr, 

tilsyn og vedlikehold på vinterstid. 
o Gjelder for kjørerne; - Per Ingemar Larsson, Jorid Klev, Linn Marita Larsson, Bård 

Helge Larsson. 

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

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens grenser.  

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

• Det skal føres kjørebok for hvert år. 

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

• Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året. 
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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: 

• Driftsplanen Gjevsjø Vestre, Gnr/Bnr 73/1 videreføres som ny driftsplan for fireårsperiode 
fra 2020 – 2024 som grunnlag for dispensasjoner for eiendommens aktivitet i Blåfjella-
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke, til tømmer som 
skal sages på gården og brukes til vedlikeholds materiell, og til ved til eget bruk og til salg på 
utleiehytte og private hytter på eiendommen. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport av 
materialer og utstyr til den ubebodde fjellgården 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2020 – 2024, fra 24. november og fram til 30. april 
2024. 

• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold: 
o Inntil 10 kubikk uttak av trevirke innenfor dispensasjonsperioden. 
o Inntil 3 dg uttransportering av trevirke de årene det er uttak av trevirke. 
o Inntil 10 turer med inntil 2 snøscootere for samtidig transport av frakt av utstyr, 

tilsyn og vedlikehold på vinterstid. 
o Gjelder for kjørerne; - Per Ingemar Larsson, Jorid Klev, Linn Marita Larsson, Bård 

Helge Larsson. 

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

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens grenser.  

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

• Det skal føres kjørebok for hvert år. 

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 44/2020 24.11.2020 

 
 
ST 44/2020 NP-2020-44 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan næringsvirksomhet – 

Statskog SF – Seisjødalen 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-44 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet 
2020 - 2024 – Statskog SF – Seisjødalen  

2. ST-2020-44 vedlegg 2 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan 2020 - 2024 – Statskog 
SF – Seisjødalen – kartvedlegg 

 
Behandling i møte: 
Kjell Jøran Jåma – opplyser om at det er usikkerhet om Statskog har godkjent bruksendring på Seisjø 
skogstue fra opprinnelige å være et skogshusvære i forbindelse med skogsdrift til utleiehytte. 
 
Med bakgrunn i opplysningene fra Kjell Jøran Jåma endret fungerende nasjonalparkforvalter sin 
tilrådning fra: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere Nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Driftsplanen for Statskog SF Seisjødalen utleiehytter, Gnr/Bnr 82/1 legges til grunn for 
dispensasjoner for eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke til ved til eget 
bruk og til utleiehytter på eiendommen. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i forbindelse 
med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport av materialer og utstyr 
til utleiehyttene i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til transport / frakt til 
forberedelser og etterarbeid i forbindelse med utleie, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Dispensasjonene gjelder for ny kommunestyreperiode 2015-2019, fra 18.11.15 fram til 
31.12.2019. 

• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold: 
o Inntil 8 kubikk uttak av trevirke hvert år. 
o Inntil 4 dg transportering av trevirke i nærheten utleiehyttene, jfr. vedlagt kart. 
o Inntil 11 turer for transport med snøscooter samlet for all aktivitet med 

utleiehyttene - for frakt av utstyr, tilsyn og vedlikehold og til forberedelser og 
etterarbeid i forbindelse med utleie.  

o Gjelder for egen ansatt eller innleid personell/entreprenør. 

• Tillatelsen gjelder for kjøring på snødekt mark til og med 15. april hvert år. 

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens grenser.  

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

• Det skal føres kjørebok for hvert år. 

• Kjører skal, før turen starter, notere dato for turstart i kjøreboka.  
Utfylt kjørebok, denne tillatelsen og kart over godkjent trase skal medbringes under 
kjøreturen. 

• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. 
Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall utleiedøgn og 
persondøgn på utleiehyttene.  
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• Kjøreboka og utleierapport for hvert år skal returneres  
Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter,  
Postboks 2600, 7734 Steinkjer,  
innen 1. juni hvert år.  

• Ny kjørebok for neste sesong vil bli utsendt når kjørebok for inneværende år er innsendt. 
 
Til: 

• Sak ST 44/2020 utsettes – nasjonalparkstyret ber forvalter ta kontakt med Statskog for å 
fremskaffe dokumentasjon på om det foreligger godkjent bruksendring på Seisjø skogstue fra 
opprinnelige å være et skogshusvære i forbindelse med skogsdrift til utleiehytte. 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
 
 
Vedtak: 

• Sak ST 44/2020 utsettes – nasjonalparkstyret ber forvalter ta kontakt med Statskog for å 
fremskaffe dokumentasjon på om det foreligger godkjent bruksendring på Seisjø skogstue fra 
opprinnelige å være et skogshusvære i forbindelse med skogsdrift til utleiehytte. 

• Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknaden. 
 
 
Forvalters opprinnelige tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere Nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Driftsplanen for Statskog SF Seisjødalen utleiehytter, Gnr/Bnr 82/1 legges til grunn for 
dispensasjoner for eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke til ved til eget 
bruk og til utleiehytter på eiendommen. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i forbindelse 
med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport av materialer og utstyr 
til utleiehyttene i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til transport / frakt til 
forberedelser og etterarbeid i forbindelse med utleie, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Dispensasjonene gjelder for ny kommunestyreperiode 2015-2019, fra 18.11.15 fram til 
31.12.2019. 

• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold: 
o Inntil 8 kubikk uttak av trevirke hvert år. 
o Inntil 4 dg transportering av trevirke i nærheten utleiehyttene, jfr. vedlagt kart. 
o Inntil 11 turer for transport med snøscooter samlet for all aktivitet med 

utleiehyttene - for frakt av utstyr, tilsyn og vedlikehold og til forberedelser og 
etterarbeid i forbindelse med utleie.  

o Gjelder for egen ansatt eller innleid personell/entreprenør. 

• Tillatelsen gjelder for kjøring på snødekt mark til og med 15. april hvert år. 

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens grenser.  

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

• Det skal føres kjørebok for hvert år. 

• Kjører skal, før turen starter, notere dato for turstart i kjøreboka.  
Utfylt kjørebok, denne tillatelsen og kart over godkjent trase skal medbringes under 
kjøreturen. 
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• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. 
Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall utleiedøgn og 
persondøgn på utleiehyttene.  

• Kjøreboka og utleierapport for hvert år skal returneres  
Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter,  
Postboks 2600, 7734 Steinkjer,  
innen 1. juni hvert år.  

• Ny kjørebok for neste sesong vil bli utsendt når kjørebok for inneværende år er innsendt. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 45/2020 24.11.2020 

 
 
ST 45/2020 NP-2020-45 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – driftsplan næringsvirksomhet – 

Statskog SF – Holden Gård 
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-45 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet 
2020 - 2024 – Statskog SF – Holden 

2. ST-2020-45 vedlegg 2 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan 2020 - 2024 – Statskog 
SF – Holden – slåttemyrer 

3. ST-2020-45 vedlegg 3 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan 2020 - 2024 – Statskog 
SF – Holden – kart over tunet 

4. ST-2020-45 vedlegg 4 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan 2020 - 2024 – Statskog 
SF – Holden – plankart 

5. ST-2020-45 vedlegg 5 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan 2020 - 2024 – Statskog 
SF – Holden – tilretteleggingstiltak 

6. ST-2020-45 vedlegg 6 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan 2020 - 2024 – Statskog 
SF – Holden – beite- og seteravtale 

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

• Driftsplanen for Holden Fjellgård, Gnr/Bnr 72/ legges til grunn for dispensasjoner for 
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 1.3 e) oppføring av midlertidig sanketrøer 
om sommeren for å holde husdyra nær gården til det er beitet ned der. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke til ved til eget 
bruk og til utleiehytter på eiendommen, og til å bruke ryddesag for å holde gamle 
slåttemyrer/eng i hevd nært gården. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport av 
materialer og utstyr til fjellgården i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til transport / 
frakt til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med setringen om sommeren, jfr. 
beskrivelsen i driftsplanen. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 g) for å benytte traktor til slåtten på 
innjorda, for å holde den i hevd, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2020 – 2024, fra 24. november 2020 og fram til 30. april 
2024. 

• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold: 
o Inntil 12 kubikk uttak av trevirke hvert år. 
o Inntil 4 dg uttransportering av trevirke i nærheten av gården. 
o Inntil 26 turer for transport med snøscooter samlet for all aktivitet inne på Holden; - 

for frakt av leietakere, utstyr, tilsyn og vedlikehold på vinterstid, og til forberedelser 
og etterarbeid i forbindelse med setringen.  
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o Gjelder for godkjent leiekjører(e) 

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

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens grenser.  

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

• Det skal føres kjørebok og sendes inn en enkel rapport for hvert år. 

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

• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. 
Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall besøk – 
utleiedøgn- og persondøgn på utleiehyttene.  

• Kjøreboka og rapport for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret 
v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni.  

• Ny kjørebok for neste sesong vil bli utsendt når kjørebok for inneværende år er innsendt. 
 
 
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: 

• Driftsplanen for Holden Fjellgård, Gnr/Bnr 72/ legges til grunn for dispensasjoner for 
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 1.3 e) oppføring av midlertidig sanketrøer 
om sommeren for å holde husdyra nær gården til det er beitet ned der. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke til ved til eget 
bruk og til utleiehytter på eiendommen, og til å bruke ryddesag for å holde gamle 
slåttemyrer/eng i hevd nært gården. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter i 
forbindelse med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport av 
materialer og utstyr til fjellgården i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til transport / 
frakt til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med setringen om sommeren, jfr. 
beskrivelsen i driftsplanen. 

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 g) for å benytte traktor til slåtten på 
innjorda, for å holde den i hevd, jfr. beskrivelsen i driftsplanen. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2020 – 2024, fra 24. november 2020 og fram til 30. april 
2024. 

• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold: 
o Inntil 12 kubikk uttak av trevirke hvert år. 
o Inntil 4 dg uttransportering av trevirke i nærheten av gården. 
o Inntil 26 turer for transport med snøscooter samlet for all aktivitet inne på Holden; - 

for frakt av leietakere, utstyr, tilsyn og vedlikehold på vinterstid, og til forberedelser 
og etterarbeid i forbindelse med setringen.  

o Gjelder for godkjent leiekjører(e) 

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

• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor 
nasjonalparkens grenser.  

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

• Det skal føres kjørebok og sendes inn en enkel rapport for hvert år. 

• Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt 
kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen. 
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• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov. 
Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall besøk – 
utleiedøgn- og persondøgn på utleiehyttene.  

• Kjøreboka og rapport for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret 
v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni.  

• Ny kjørebok for neste sesong vil bli utsendt når kjørebok for inneværende år er innsendt. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 46/2020 24.11.2020 

 
 
ST 46/2020 NP-2020-46 Lierne nasjonalpark – søknad om oppføring av uthus ved Leifhytta – Knut 

Georg Sandvik 

 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-46 vedlegg 1 - Lierne nasjonalpark - søknad om riving og oppføring av nytt 
uthus ved Leifhytta – Knut Georg Sandvik 251020 

2. ST-2020-46 vedlegg 2 - Lierne nasjonalpark – tegninger av nytt uthus ved Leifhytta – 
Knut Georg Sandvik 251020 

 
Behandling i møte: 
Ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser i 
verneforskriften for Lierne/Lijre nasjonalpark har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

• Knut Georg Sandvik gis tillatelse til å rive gammelt uthus ved Leifhytta 
o Rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved på Leifhytta skal fraktes ut av 

nasjonalparken og deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg 

• Knut Georg Sandvik gis tillatelse til å bygge nytt uisolert uthus som erstatning for det som 
skal rives. Nytt uthus skal være i henhold til tegninger lagt ved søknaden, areal på 15,9 m2 
med en platting på 6,1 m2 under et takutstikk (se fig. 1). 

o Areal av uthus måles på utvending reisverk/utvendig svill 
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 

• Det må søkes særskilt om dispensasjon fra vernebestemmelsene ved behov for motoriserte 
kjøretøy for transport av bygningsmaterialer og utstyr. Søknaden må beskrive omfanget. Det 
vil ikke bli gitt tillatelse til barmarkskjøring. 

• Før oppstart må tiltaket godkjennes av Lierne kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre før tiltaket 
igangsettes. 
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Fig. 1: Tegninger over omsøkt uthus ved Leifhytta 

 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser i 
verneforskriften for Lierne/Lijre nasjonalpark har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

• Knut Georg Sandvik gis tillatelse til å rive gammelt uthus ved Leifhytta 
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o Rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved på Leifhytta skal fraktes ut av 
nasjonalparken og deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg 

• Knut Georg Sandvik gis tillatelse til å bygge nytt uisolert uthus som erstatning for det som 
skal rives. Nytt uthus skal være i henhold til tegninger lagt ved søknaden, areal på 15,9 m2 
med en platting på 6,1 m2 under et takutstikk (se fig. 1). 

o Areal av uthus måles på utvending reisverk/utvendig svill 
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 

• Det må søkes særskilt om dispensasjon fra vernebestemmelsene ved behov for motoriserte 
kjøretøy for transport av bygningsmaterialer og utstyr. Søknaden må beskrive omfanget. Det 
vil ikke bli gitt tillatelse til barmarkskjøring. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 47/2020 24.11.2020 

 
 
ST 47/2020 NP-2020-47 Flere verneområder – omdisponering av midler 
 
Dokumenter i saken: 

1. ST-2020-47 vedlegg 1 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark-Lierne nasjonalparkstyre - 
møteprotokoll 20. april 2020 

 
Behandling i møte: 
Bente Estil – foreslår at det settes av kr 100 000,- fra prosjekt M1806 til studietur i 2021. Midlene 
overføres Lierne Nasjonalparksenter slik at de allerede nå i 2020 kan starte planleggingen av 
studieturen. Forslag til nytt kulepunkt: 

• Lierne Nasjonalparksenter – starte planleggingen av studietur – kr 100 000,- som tas av 
prosjekt M1806 

 
Votering: 

• Forvalters tilrådning med tilleggsforslag fra Bente Estil  9 stemmer 

• Forvalters tilrådning      0 stemmer 
 
Vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre omfordeler midler på prosjekt M1835 og M1847 til: 

• Harbakvollen Seterlag - ferdigstillelse av bru over Skjækra kr 20 000,- tas fra prosjekt M1847 
(kr 5 000,-) og prosjekt M1835 (kr 15 000,-) 

• Harbakvollen Seterlag – innkjøp av materialer for forsterking av kjøretrasé inn til 
Harbakvollen – kr 75 000,- som tas fra prosjekt M1835 

• Lierne Nasjonalparksenter – prosjektering for oppgradering av hovedinnfallsportene i tråd 
med ny designmanual og implementering av besøksstrategi etter nærmere avtale med 
nasjonalparkforvalter – kr 100 000,- som tas fra prosjekt M1835 

• Snåsa fjellstyre – revidering av båtplan – kr 10 000,- som tas fra prosjekt M1835 

• Fjellstyrene i Lierne – revidering av båtplan – kr 10 000,- som tas fra prosjekt M1835 

• Lierne Nasjonalparksenter – starte planleggingen av studietur – kr 100 000,- som tas av 
prosjekt M1806 

 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre omfordeler midler på prosjekt M1835 og M1847 til: 

• Harbakvollen Seterlag - ferdigstillelse av bru over Skjækra kr 20 000,- tas fra prosjekt M1847 
(kr 5 000,-) og prosjekt M1835 (kr 15 000,-) 

• Harbakvollen Seterlag – innkjøp av materialer for forsterking av kjøretrasé inn til 
Harbakvollen – kr 75 000,- som tas fra prosjekt M1835 

• Lierne Nasjonalparksenter – prosjektering for oppgradering av hovedinnfallsportene i tråd 
med ny designmanual og implementering av besøksstrategi etter nærmere avtale med 
nasjonalparkforvalter – kr 100 000,- som tas fra prosjekt M1835 

• Snåsa fjellstyre – revidering av båtplan – kr 10 000,- som tas fra prosjekt M1835 

• Fjellstyrene i Lierne – revidering av båtplan – kr 10 000,- som tas fra prosjekt M1835 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 48/2020 24.11.2020 

 
 
ST 48/2020 NP-2020-48 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – jobbe for enda en 

forvalterstilling 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-styremøte 24. november 2020 - møteprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget 9. november 
2020 

 
Behandling i møte: 
Bjørn Iversen – foreslår nytt kulepunkt seks: 

• Nasjonalparkstyret ber Arbeidsutvalget om å utarbeide et kunnskapsnotat som utgangspunkt 
for det videre arbeidet med å få satt av midler til enda en forvalterstilling for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 

 
Votering: 

• Forvalters tilrådning med tilleggsforslag fra Bjørn Iversen 9 stemmer 

• Forvalters tilrådning      0 stemmer 
 
 
Vedtak: 

• Nasjonalparkstyret sender en henvendelse til Klima- og miljødepartementet der 
nasjonalparkstyret ber om at det settes av midler til enda en forvalterstilling for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 

• Primært bør det settes av midler når Regjeringen legger frem revidert statsbudsjett i mai 
2021, sekundært settes det av midler i statsbudsjettet for 2022. 

• Det tas kontakt med Byrkije/Børgefjell nasjonalparkstyre med tanke på at ekstra 
forvalterressurs bør være tilgjengelig for begge nasjonalparkstyrene. 

• Nasjonalparkstyret sender en henvendelse til kommunene Lierne, Grong, Snåsa, Steinkjer og 
Verdal, samt Trøndelag fylkeskommune, der styret ber kommunene om å jobbe politisk 
gjennom sine kanaler for å få gjennomslag for kravet om enda en forvalterstilling. 

• Utforming av endelig brev til Klima- og miljødepartementet og brev til berørte kommuner og 
fylkeskommunen, samt videre kontakt opp mot Byrkije/Børgefjell nasjonalparkstyre 
delegerer ned til Arbeidsutvalget 

• Nasjonalparkstyret ber Arbeidsutvalget om å utarbeide et kunnskapsnotat som utgangspunkt 
for det videre arbeidet med å få satt av midler til enda en forvalterstilling for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 

 
 
Arbeidsutvalgets tilrådning 

• Nasjonalparkstyret sender en henvendelse til Klima- og miljødepartementet der 
nasjonalparkstyret ber om at det settes av midler til enda en forvalterstilling for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 

• Primært bør det settes av midler når Regjeringen legger frem revidert statsbudsjett i mai 
2021, sekundært settes det av midler i statsbudsjettet for 2022. 

• Det tas kontakt med Byrkije/Børgefjell nasjonalparkstyre med tanke på at ekstra 
forvalterressurs bør være tilgjengelig for begge nasjonalparkstyrene. 
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• Nasjonalparkstyret sender en henvendelse til kommunene Lierne, Grong, Snåsa, Steinkjer og 
Verdal, samt Trøndelag fylkeskommune, der styret ber kommunene om å jobbe politisk 
gjennom sine kanaler for å få gjennomslag for kravet om enda en forvalterstilling. 

• Utforming av endelig brev til Klima- og miljødepartementet og brev til berørte kommuner og 
fylkeskommunen, samt videre kontakt opp mot Byrkije/Børgefjell nasjonalparkstyre 
delegerer ned til Arbeidsutvalget 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 49/2020 24.11.2020 

 
 
ST 49/2020 Eventuelt 
 

1. Møteplan 2021 
 
Møteplan for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 2021: 

• 10. mars 2021 

• 9. juni 2021 

• 8. september 2021 

• 1. desember 2021 
 
Neste møte i Arbeidsutvalget: 

• 18. desember 2020 
 
 

2. Delegering av myndighet til Arbeidsutvalget – behandling av søknader om plattinger i 
Skjækra landskapsvernområde 

Med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020 vedrørende plattinger i Skjækra landskapsvernområde 
har de første søknadene om godkjenning av plattinger etter verneforskriften blitt innsendt. 
Hytteeierne har frist til 31. desember 2020 med å sende inn søknader, så det vil komme inn flere 
frem til da. Fristen kan bli utvidet. 
 
I nevnte brev er det signalisert at hytteeiere som har bygd plattinger etter de bestemmelsene de er 
blitt veiledet av fra kommunene vil få godkjenning. Det vil være uhensiktsmessig at 
nasjonalparkstyret skal bruke mye tid og ressurser på slike saker og fungerende nasjonalparkforvalter 
foreslår å delegere denne myndigheten til Arbeidsutvalget 
 
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. 

 
Forvalters tilrådning: 

• 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. 

 


