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Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg:  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Teams 
Dato:  4. juni 2021 kl. 10:00 – 14:30  
 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Bente Estil    Leder    Lierne 
Anne Berit Lein    Nestleder   Steinkjer 
Pål Sverre Fikse    Medlem   Verdal 
Bjørn Iversen    Medlem   Trøndelag fylkeskommune 
Kjell Jøran Jåma   Medlem   Sametinget 
Anna Liisa Jåma    Medlem   Sametinget 
Eva Anette Wilks   Medlem   Sametinget 
Odd Bjørnar Bjørkås   Medlem   Sametinget 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Borgny Grande    Medlem   Grong 
Arnt Einar Bardal   Medlem   Snåsa 
 
Følgende varamedlemmer møtte (begge på Teams): 
Navn     Møtte for   Representerer 
Erlend Fiskum    Borgny Grande   Grong 
Siv Beate Eggen    Arnt Einar Bardal  Snåsa 
 
 
Merknader: 
Styremøte ble gjennomført som et fysisk møte, med muligheter for å delta på Teams på grunn av 
coronasituasjonen. 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn    Stilling        
Inge Hafstad   Fungerende nasjonalparkforvalter 
Sigbjørn Strand   Nasjonalparkforvalter 
 
Andre 
Navn    Representerer       
Ole Morten Sand  Statens naturoppsyn 
Sanna Hanem Kavli  Trøndelag fylkeskommune 
Asle Hegge    Naturvernforbundet i Trøndelag 
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Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
ST 22/2021 Godkjenning av innkallelse, saksliste og     2021/202 

protokoll fra møte 10. mars 2021 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forvaltningsplanene – retningslinjer for byggesaker 
 

ST 33/2021 Skjækra landskapsvernområde – utsatt fris for flytting av solcellepanel  2020/13587 
og vindmølle – Erling Fuglesang 

 
ST 34/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av uthus/ 2021/5356 

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

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

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

• Brosjyrekart Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 

• Brosjyrekart Lierne nasjonalpark 

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

ved hytte Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones 
 

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

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

Harbakvollen 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 22/2021 04.06.2021 

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

1. Møteprotokoll NP-styremøte 10. mars 2021 
 
Bakgrunn 
Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret onsdag den 10. mars 2021 ble utsendt på e-post datert 
14. mars 2021. 
 
Behandling i møte: 
Med bakgrunn i arbeidsutvalgets konklusjon den 18. desember 2020 om Anne Berit Lein sin habilitet i 
saker som omhandler godkjenning av plattinger, er Anne Berit Lein inhabil når nasjonalparkstyret 
behandler sakene ST 25/2021 – 28/2021, 30/2021 og 38/2021, jf. forvaltningslovens § 6, annet ledd 
om «særegne forhold». Andre habilitetsspørsmål tas opp under hver enkelt sak.  
 
Bente Estil orienterte om at det har kommet inn en ny orienteringssak under sak 41/21 eventuelt; 
tilbakemelding fra Ulf Larsen på brev datert 3. mai 2021 der det bes om en redegjørelse på rapport 
om funn av camp / lager ved Skjækervatnet. 
 
Vedtak 

• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 10. mars 2021 med følgende tillegg til saksliste under 
sak 41/2021 eventuelt: 

o redegjørelse fra Ulf Larsen på rapport fra Statens naturoppsyn om funn av camp / 
lager ved Skjækervatnet. 

 
Forvalters tilrådning 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23/2021 04.06.2021 

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

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

remerking av sti i Skjækra LVO - Steinkjer kommune 100321 

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

hytte - Christian Oshaug - Snåsa kommune 110321 

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

hytte - Pål Malmo - Snåsa kommune 110321 

• Utsendt i e-post datert 15. mars 2021 
 

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

• Utsendt i e-post datert 15. mars 2021 
 

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

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

egen hytte - Marit og Gunnar Børøsund - Snåsa kommune 180321 

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

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

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

hytte - Erling Fuglesang - Snåsa kommune 150321 

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

hytte - Gunnar Børøsund - Snåsa kommune 150321 

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

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

hytte - Rune Fossum - Steinkjer kommune 230321 

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

hytte - Øystein Klokkerhaug - Snåsa kommune 150321 

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

egen hytte - Marit og Gunnar Børøsund - Snåsa kommune 180321 

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

installasjoner ved egen hytte - Erling Fuglesang –  
Snåsa kommune 250321 

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

fraukjeller Holden Fjellgård - Statskog SF 080121 

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

om jaktprøver - Grong kommune 250321 

• Utsendt i e-post datert 20. april 2021 
 

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

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

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

hytteeierforening Arve Lægran 250421 

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

ukjent eier – tilbakemelding fra fungerende nasjonalparkforvalter 
 
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 24/2021 04.06.2021 

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

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

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

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

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

til hytter ved Skjækervatnet – Arvid Hammer 170321 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

snøscooter inn til egen hytte ved Høgsettjønna –  
Harald Setsaas 230321 

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

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

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

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

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

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

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

frakt av materialer forsterking av kjøretrasé –  
Harbakvollen Seterlag 070421 

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

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

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

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

formidlingsoppgaver – Lierne Nasjonalparksenter 220421 
 
Behandling i møte: 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om bakgrunnen for de administrative vedtakene i sak 
ADM-2021-27 – ADM-2021-33 om ervervskjøring med snøscooter inn til hyttene ved Skjækervatnet, 
samt at fungerende nasjonalparkforvalters habilitet i sak ADM-2021/43 ble diskutert med styreleder. 
 
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 25/2021 04.06.2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 
 
Nasjonalparkstyret tok klagen til følge under sitt møte den 10. mars 2021, der det ble fattet følgende 
vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Marit og Gunnar Børøsund datert 4. 
januar 2021 til følge og endrer kulepunkt fire i arbeidsutvalgets vedtak datert 18. desember 2020 i 
sak AU-2020-21 til: 

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

 
Klagen 
Statsforvalteren i Trøndelag klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-
sak nr. 04/2021 i sak 2020/13819 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra 
landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte 
Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune.  
 
Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-
rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på 
naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra 
som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi 
presedens ved senere søknader 
 
Behandling i møte 

• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 25/2021, jf. forvaltningslovens § 
6, annet ledd om «særegne forhold».  

 
Eva Anette Wilks fremmet forslag om at klagen tas til følge.  
 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om klagebehandlingspraksisen i rovviltnemnda, der 
Klima- og miljødepartementets retningslinjer sier at rovviltnemnda, hvis nemnda ønsker å ta klagen 
til følge, sender ved en anbefaling om at klageinstans tar klagen til følge i saker der enn må påregne å 
få en motklage. Da sendes klagen til klageinstans (her Miljødirektoratet) med en anbefaling om at 
klagen tas til følge. Forvalter anbefalte ovenfor nasjonalparkstyret at samme 
klagebehandlingsprosedyre følges i denne saken. 
 
Med bakgrunn i denne orienteringen endret Wilks sitt forslag til at «nasjonalparkstyret anbefaler at 
Miljødirektoratet tar klagen til følge». 
 
Votering 

• Eva Anette Wilks sitt forslag – 5 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 4 stemmer 
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Vedtak 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

• Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
på vedtak i sak NP-2021-04 til følge. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-04. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26/2021 04.06.2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

platting). 

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

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

 

 
Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i 
Steinkjer kommune. 
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Klagen 
Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 
10. mars 2021 i NP-sak nr. 05/2021 i sak 2020/14779 der det gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av plattinger på til sammen 
89,3 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.  
 
Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-
rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på 
naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra 
som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi 
presedens ved senere søknader 
 
Behandling i møte 

• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 26/2021, jf. forvaltningslovens § 
6, annet ledd om «særegne forhold».  

 
Eva Anette Wilks fremmet forslag om at klagen tas til følge.  
 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om klagebehandlingspraksisen i rovviltnemnda, der 
Klima- og miljødepartementets retningslinjer sier at rovviltnemnda, hvis nemnda ønsker å ta klagen 
til følge, sender ved en anbefaling om at klageinstans tar klagen til følge i saker der enn må påregne å 
få en motklage. Da sendes klagen til klageinstans (her Miljødirektoratet) med en anbefaling om at 
klagen tas til følge. Forvalter anbefalte ovenfor nasjonalparkstyret at samme 
klagebehandlingsprosedyre følges i denne saken. 
 
Med bakgrunn i denne orienteringen endret Wilks sitt forslag til at «nasjonalparkstyret anbefaler at 
Miljødirektoratet tar klagen til følge». 
 
Votering 

• Eva Anette Wilks sitt forslag – 5 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 4 stemmer 
 
 
Vedtak 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-05, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

• Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
på vedtak i sak NP-2021-05 til følge. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-05. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 27/2020 04.06.2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
 
Klagen 
Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 
10. mars 2021 i NP-sak nr. 06/2021 i sak 2020/14766 der det gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av plattinger på til sammen 
91,5 m2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.  
 
Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-
rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på 
naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra 
som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi 
presedens ved senere søknader.  
 
Behandling i møte 

• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 27/2021, jf. forvaltningslovens § 
6a og § 6, annet ledd om «særegne forhold».  

 
Eva Anette Wilks fremmet forslag om at klagen tas til følge.  
 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om klagebehandlingspraksisen i rovviltnemnda, der 
Klima- og miljødepartementets retningslinjer sier at rovviltnemnda, hvis nemnda ønsker å ta klagen 
til følge, sender ved en anbefaling om at klageinstans tar klagen til følge i saker der enn må påregne å 
få en motklage. Da sendes klagen til klageinstans (her Miljødirektoratet) med en anbefaling om at 
klagen tas til følge. Forvalter anbefalte ovenfor nasjonalparkstyret at samme 
klagebehandlingsprosedyre følges i denne saken. 
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Med bakgrunn i denne orienteringen endret Wilks sitt forslag til at «nasjonalparkstyret anbefaler at 
Miljødirektoratet tar klagen til følge». 
 
Votering 

• Eva Anette Wilks sitt forslag – 5 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 4 stemmer 
 
 
Vedtak 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-06, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

• Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
på vedtak i sak NP-2021-06 til følge. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-06. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 28/2021 04.06.2021 

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

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

  
 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-07: 
Med hjemmel naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak, jf. § 4 Generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, 
fastsatt med kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

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

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

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

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

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

landskapsvernområde og leveres på godkjent avfallsmottak.  
o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 

• Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. 
Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Byggetegninger av hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

 

Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 med 

Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 
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Klagen 
Marit og Gunnar Børøsund (heretter kalt klager) klager i brev datert 31. mars 2021 på deler av vedtak 
datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-07 der det gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra 
landskapsvernområde for oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 
23 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.  
 
Klager mener at vedtaket om reduksjon av hundegården er tatt på feil grunnlag. Klager har oppført 
hundegården etter veiledning av kommunen (etter plan- og bygningsloven). Pr.  i dag foreligger det 
ikke noen arealbegrensninger hverken i forvaltningsplanen eller plan- og bygningsloven. 
Nasjonalparkstyret her heller ikke vektlagt en eventuell framtidig arealbegrensning da de gav oss 
medhold i klagesak NP-2021-04. Klager påpeker også at vedskjul og aggregatskjul er bygd før vernet 
kom i 2004, og ikke etter som nasjonalparkforvalteren mener. 
 
Forberedende behandling av klagen 
Fungerende nasjonalparkforvalter har sporet opp bildene tatt av bygningene ved hytte 
Skjækervatnet 23 like etter at vernet ble opprettet. Bildene er fra 2005 og viser at vedskjul og 
aggregatskjul var oppført før vernet av Skjækra landskapsvernområde. Bildene ble sendt Marit og 
Gunnar Børøsund i e-post datert 20. mai 2021.  
 
Behandling i møte 

• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 28/2021, jf. forvaltningslovens § 
6, annet ledd om «særegne forhold».  

• Ellers ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-07. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-07. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 29/2021 04.06.2021 

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

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

 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

 
Bakgrunn 
Fungerende nasjonalparkforvalter fattet følgende administrativt vedtak ADM-2021-38: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-
11/2016 i møtet den 11. april 2016, har fungerende nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 
Administrativt vedtak i sak ADM-2021-12 endres til (endringer i kursiv): 

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

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

• Dispensasjonen gjelder for 2 (to) turer. 

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

• Dispensasjonen fra 23. mars 2021 til 30. april 2021. 
 
Vilkår for vedtaket 

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

• Det skal føres kjørebok. 

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

• Utsendt kjørebok skal benyttes. 

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

 
Dette vedtaket erstatter vedtak i administrativ sak ADM-2021-12. 
 
Klagen 
Skæhkere sijte påklager det administrative vedtaket i sak ADM-2021-38 i brev datert 30. mars 2021. 
Fastlagt trase for tillatelsen går gjennom kalvingsområde for Skæhkere sijte. For å unngå uro i 
reinflokken i en spesielt sårbar periode unngår også reindriften selv å kjøre inn i dette området 
unødig. Det er derfor svært uheldig at det gis dispensasjon fra verneforskriften som tillater 
motorisert ferdsel i området. Dersom simler med nyfødt kalv skremmes, kan simla forlate kalven og 
ikke komme tilbake (se vedlegg 5). 
 
Forberedende behandling av klagen 
Fungerende nasjonalparkforvalter har i samråd med leder av nasjonalparkstyret gitt klagen 
oppsettende virkning. Dette ble meddelt Setsaas i e-post datert 6. april 2021. 
 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
 
Vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Skæhkere sijte på administrativt vedtak 
i sak ADM-2021-38 til følge. 

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

 
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar klagen fra Skæhkere sijte på administrativt vedtak 
i sak ADM-2021-38 til følge. 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 30/2021 04.06.2021 

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

godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 11 – Sture Sivertsen 
 

 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Befaring ble gjennomført mandag den 3. mai 2021 der arbeidsutvalget ved Bente Estil og Kjell Jøran 
Jåma deltok sammen med hytteeier Sture Sivertsen og fungerende nasjonalparkforvalter Inge 
Hafstad. 
 
Behandling i møte 

• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 30/2021, jf. forvaltningslovens § 
6, annet ledd om «særegne forhold».  

• Ellers ingen kommentarer 
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Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 
17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

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

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

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

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

 

 
Fig. 1: Skisse med areal av oppmålt hytte Skjækervatnet 11 – SNO 29. oktober 2019 (fra vedlegg 3). 
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Fig. 2: Skisse over omsøkt platting ved uthuset til hytte Skjækervatnet 11 i Steinkjer kommune. 
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Fig. 3: Bilde av den omsøkte plattingen og det overbygde taket på uthuset/annekset ved hytte 
Skjækervatnet 11. 
 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 
17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

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

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

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 31/2021 04.06.2021 

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

Skjækerdalssetra Nordvollen – Skjækerfjella beitelag 

 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Fig. 1: Kartskisse som viser Nordvollen som ligger i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune (se 
vedlegg 2). 
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Behandling i møte 
Fungerende nasjonalparkforvalter henviser til saksfremlegget som sier at søknader om oppføring av 
nye samlekve bør tas i forbindelse med ordinær rullering av driftsplanen for Skjækerfjella beitelag. 
Med bakgrunn i dette endrer forvalter sin tilrådning og foreslår å tydeliggjøre dette i vedtaket med 
følgende tilleggspunkt: 

• Søknaden kan vurderes på nytt ved revidering av driftsplanen for Skjækerfjella beitelag.  
 
Ellers ingen kommentarer 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 
17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

• Søknaden kan vurderes på nytt ved revidering av driftsplanen for Skjækerfjella beitelag.  
 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 
17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 32/2021 04.06.2021 

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

forvaltningsplanene – retningslinjer for byggesaker 

 
Dokumenter i saken: 

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

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

KLD 020315 
 
Forvaltningsplanene kan dere laste ned her: 
https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/forvaltningsplan 
Besøksstrategien kan dere laste ned her: 
https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/besoksstrategi 
 
Bakgrunn 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtok revidert fremdriftsplan for revideringen av 
forvaltningsplanene for Skjækra landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne 
nasjonalpark under sitt møte den 24. november 2020: 
 
Ferdig utkast til retningslinjer for byggesaker skulle egentlig bli lagt frem ovenfor nasjonalparkstyret 
under møte den 10. mars 2021. Dette ble i samråd med leder av styret utsatt til møte den 4. juni d.å. 
 
Behandling i møte 
Anne Berit Lein ba nasjonalparkstyret vurdere hennes habilitet i denne saken. Lein fratrådte møte 
mens styret vurderte hennes habilitet. Styret vurderte hennes habilitet etter forvaltningslovens § 6 
habilitetskrav. Saken er kun en gjennomgang av forvalters utkast til retningslinjer i byggesaker . 
Styret skal ikke fatte noe enkeltvedtak i sak 32/21. Nasjonalparkstyret fattet følgende avgjørelse: 

• Med hjemmel i forvaltningslovens § 8 avgjørelse av habilitetsspørsmålet avgjør styret at 
Anne Berit Lein er habil til å delta under styrets behandling av sak 32/21 revidering av 
forvaltningsplanene – retningslinjer for byggesaker 

 
Bente Estil fremmet følgende forslag: 
Nasjonalparkstyret tar fremlagte retningslinjer til foreløpig orientering. Det arbeides videre med 
forslag til endringer i retningslinjene som skal vurderes og kvalitetssikres videre i forhold til revidering 
av forvaltningsplanene. Signaler gitt av nasjonalparkstyret tas med i det videre arbeidet: 

• Detaljeringsgrad 

• Rekkefølge på revidering av de ulike planene 
 
Votering 

• Bente Estil sitt forslag – 10 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 0 stemmer 
 
 

https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/forvaltningsplan
https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/publikasjoner/besoksstrategi
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Vedtak 
Nasjonalparkstyret tar fremlagte retningslinjer til foreløpig orientering. Det arbeides videre med 
forslag til endringer i retningslinjene som skal vurderes og kvalitetssikres videre i forhold til revidering 
av forvaltningsplanene. Signaler gitt av nasjonalparkstyret tas med i det videre arbeidet: 

• Detaljeringsgrad 

• Rekkefølge på revidering av de ulike planen 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i nasjonalparkstyrets vedtekter § 8.1 – Forvaltningsplan har nasjonalparkstyret 
følgende forslag til nye retningslinjer i byggesaker innenfor Blåfjella/Skjækerfjella – og Lierne 
nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde (se saksfremlegg). 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 33/2021 04.06.2021 

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

og vindmølle – Erling Fuglesang 

 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Fuglesang har ikke klaget på vedtaket, men i e-post datert 31. mars og 6. april d.å. søker han om 
utsatt frist for å flytte solcellepanel og vindmølle på tak og vegg til 30. september 2022, samt at frist 
for transport av stillaser og materialer ut av landskapsvernområde settes til 30. april 2023. 
 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
Vedtak 
Nasjonalparkstyret viser til vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-11. Kulepunkt tre i vedtaket 
endres til: 

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

 
Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret viser til vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP-2021-11. Kulepunkt tre i vedtaket 
endres til: 

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 34/2021 04.06.2021 

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

ved hytte Skjækervatnet 37 – Knut Sjøli 

 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

• Ingen kommentarer 
 
Vedtak: 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for 
Skjækra landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har 
nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d gis Knut Sjøli tillatelse til å rive 
uthus på 31,2 m2 ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa 
kommune. 

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

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

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

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

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

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

 
Tiltaket er vurdert av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige 
vurderingen er sendt Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Viser gammelt uthus som skal rives og plassering av nytt uthus i forhold til dagens hytte 
Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune. 

 

 
Fig. 2: Tegninger av uthus/anneks ved hytte Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune 
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Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d gis Knut Sjøli tillatelse til å rive 
uthus på 31,2 m2 ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune. 

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

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

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

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

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

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

 
Tiltaket er vurdert av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige 
vurderingen er sendt Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

37 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 35/2021 04.06.2021 

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

reindrift - Bengt Åke Jåma og Aina Bye  

 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

• Anne Liisa Jåma erklærte seg inhabil med henvisning til forvaltningslovens § 6b 

• Ellers ingen kommentarer 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende 
vedtak: 

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

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

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

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

deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg 

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

• Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 
dispensasjonen er fulgt 
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• Før oppstart må tiltaket godkjennes av Lierne kommune i forhold til plan- og bygningslov 
og av reindriftsmyndighetene etter reindriftsloven. Kopi av godkjennelsene sendes 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre før tiltaket igangsettes. 

 

 
Fig. 1: Tegninger over omsøkt anneks/sikringsbu ved gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i 
Lierne kommune. 

 

 
Fig. 2: Kart som viser planlagt plassering av anneks/sikringsbu ved Litlhykkel ved Hykla, sommerboplassen til 
Låarte sijte i Lierne kommune. 
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Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende 
vedtak: 

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

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

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

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

deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg 

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

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 36/2021 04.06.2021 

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

Kjell Jøran Jåma  
 

 
Dokumenter i saken: 

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

290321 

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

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

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

• Kjell Jøran Jåma erklærte seg inhabil med henvisning til forvaltningslovens § 6a 

• Ellers ingen kommentarer 
  
Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende 
vedtak: 

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

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

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

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

deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg 

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

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

• Før oppstart må tiltaket godkjennes av Lierne kommune i forhold til plan- og bygningslov 
og av reindriftsmyndighetene etter reindriftsloven. Kopi av godkjennelsene sendes 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre før tiltaket igangsettes. 
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Fig. 1: Tegninger over omsøkt anneks/sikringsbu ved gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i 
Lierne kommune. 

 
 

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

 



 

 

42 
 

 
Fig. 3: Plassering av annekset i forhold til gjeterhytte og uthus. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, fastsatt ved kongelig 
resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende 
vedtak: 

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

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

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

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

deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg 

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

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 37/2021 04.06.2021 

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

nasjonalparkene 

• Brosjyrekart Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 

• Brosjyrekart Lierne nasjonalpark 

• Brosjyretekst Lierne nasjonalpark 

 
 
 
Dokumenter i saken: 
Ingen dokumenter i saken 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter tok en gjennomgang av status for arbeidet med brosjyrene for 
Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. 
 
Behandling i møte 
Det ble etterspurt flere sørsamiske navn på geografisk områder. 
 
Vedtak: 

• Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar saken til orientering 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar saken til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 38/2021 04.06.2021 

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

hytte Sottjønna 14 – Rolf Petter Rones 

 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Søknaden fra Rolf Petter Rones kunne derfor vært behandlet av arbeidsutvalget, men på grunn av at 
søknaden ble innsendt den 19. mai 2021, og vi skulle ha et møte i nasjonalparkstyret nå den 4. juni 
valgte fungerende nasjonalparkforvalter å legge frem søknaden ovenfor nasjonalparkstyret. 
 
Behandling i møte 

• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 38/2021, jf. forvaltningslovens § 
6, annet ledd om «særegne forhold». 

• Ellers ingen kommentarer  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 
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• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Rolf Petter Rones tillatelse til oppføring 
av platting i tilknytning til hytte Sottjønna 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer 
kommune. 

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

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

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

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

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

 

 
Fig. 1: Målsatt tegning over omsøkte platting ved hytte Sottjønna 14 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/12 i Steinkjer 
kommune. 
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Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

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

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

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

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

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

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

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 39/2021 04.06.2021 

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

 
Dokumenter i saken: 

1. Årsrapport for 2020 ettersendes 

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

• Anne Berit Lein og Bente Estil etterlyste to AU-møter i oversikten over møter: 
o AU-møte 24. juni 2020 – Steinkjer Rådhus 
o AU-møte 1. juli 2020 – Statens hus på Steinkjer 

• Bjørn Iversen påpeker at det bør stå at nasjonalparkstyret godkjenner fremlagte årsrapport, 
ikke at styret tar den til orientering. 

• Årsrapporten vil bli lagt ved som et vedlegg til møteprotokollen  

• Ellers ingen kommentarer  
 
 
Vedtak 

• Nasjonalparkstyret godkjenner fremlagte årsrapport for 2020 med følgende tilføyelse i 
oversikten over møter: 

o AU-møte 24. juni 2020 – Statens hus på Steinkjer 
o AU-møte 1. juli 2020 – Steinkjer Rådhus  

 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar fremlagte årsrapport til orientering. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 40/2021 04.06.2021 

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

1. Handlingsplan for 2021 ettersendes 

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

• Handlingsplan 2021 vil bli lagt ved som et vedlegg til møteprotokollen  

• Bjørn Iversen påpeker at det bør stå at nasjonalparkstyret godkjenner fremlagte 
handlingsplan, ikke at styret tar den til orientering. 

• Ellers ingen kommentarer  
 
 
Vedtak 

• Nasjonalparkstyret godkjenner fremlagte handlingsplan for 2021. 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar fremlagte handlingsplan til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

49 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 41/2021 04.06.2021 

 
 
ST 41/2021 NP-2021-41 Eventuelt  

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

Harbakvollen 
 
Dokumenter i saken 

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

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

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

 
Behandling i møte 

• Fungerende nasjonalparkforvalter har fått tilsendt kostnadsoverslag på kr. 50 000,- eks. mva 
på de tre bruene fra Harbakvollen seterlag, og endrer derfor sin tilrådning til: 

Nasjonalparkstyret samtykker i at nasjonalparkforvalter søker om tilleggsbevilgning på kr 172 000,- 
over post 1420.31 tiltaksmidler i verneområder for følgende tiltak: 

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

2. Kr 50 000,- for finansiering av tre bruer langs kjøretraseen inn til Harbakvollen 
 
 
Vedtak 
Nasjonalparkstyret samtykker i at nasjonalparkforvalter søker om tilleggsbevilgning på kr 172 000,- 
over post 1420.31 tiltaksmidler i verneområder for følgende tiltak: 

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

2. Kr 50 000,- for finansiering av tre bruer langs kjøretraseen inn til Harbakvollen 
 
 
Forvalters opprinnelige tilrådning 
Nasjonalparkstyret samtykker i at nasjonalparkforvalter søker om tilleggsbevilgning på kr 152 000,- 
over post 1420.31 tiltaksmidler i verneområder for følgende tiltak: 

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

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

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

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

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

• Redegjørelse fra Ulf Larsen på rapport fra Statens naturoppsyn om funn av 
camp / lager ved Skjækervatnet. 

Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte kort om redegjørelsen fra Ulf Larsen på rapporten fra 
Statens naturoppsyn om funn av camp / lager ved Skjækervatnet i Skjækra landskapsvernområde. 
Forvalter ber nasjonalparkstyret delegere til arbeidsutvalget videre oppfølging av redegjørelsen fra 
Ulf Larsen. 
 
Vedtak 

• Nasjonalparkstyret delegere til arbeidsutvalget videre oppfølging av redegjørelsen datert 26. 
mai 2021 fra Ulf Larsen. 

 
Forvalters tilrådning 

• Ingen tilrådning fra nasjonalparkforvalter 
 
 


