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Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg:  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Heia Gjestegård, Grong kommune  
Dato:  1. juni 2022 kl. 10:00 – 13:00  
   
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Bente Estil    Leder    Lierne 
Pål Sverre Fikse    Medlem   Verdal 
Borgny Grande    Medlem   Grong 
Arnt Einar Bardal   Medlem   Snåsa 
Bjørn Iversen    Medlem   Trøndelag fylkeskommune 
Hanna-Lene Wilks   Medlem   Sametinget 
Anna Liisa Jåma    Medlem   Sametinget 
Odd Bjørnar Bjørkås   Medlem   Sametinget 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Anne Berit Lein    Nestleder   Steinkjer 
 
Følgende medlemmer deltok ikke: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Kjell Jøran Jåma   Medlem   Sametinget 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn     Møtte for   Representerer 
Stein Erik Ålberg   Anne Berit Lein   Steinkjer 
 
Merknader: 

• Arnt Einar Bardal deltok via Teams 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn    Stilling/representerte       
Inge Hafstad   Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Andre: 
Navn    Representerte        
Finn-Stephan Dybvik  Lierne Nasjonalparksenter IKS 
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Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
ST 18/2022 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte  2022/1407 

23. mars 2022 
 

ST 19/2022 Referatsaker – 18.03.2022 – 20.05.2022    2022/1407 
 
ST 20/2022 Rapport - administrative vedtak 18.03.2022 – 20.05.2022  2022/1407 
 
ST 21/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage på vedtak ADM-2022-17 -  2022/2783 

bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver 
 
ST 22/2022 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak i sak NP-2022-07 - 2020/13819 

avslag på søknad om godkjenning av platting med ildsted ved hytte  
Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 

 
ST 23/2022 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak i sak NP-2022-08 - 2020/14779 

delvis godkjenning av platting og hundegård ved hytte  
Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 

 
ST 24/2022 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om sommermerking  2022/1367 

av tursti mellom fjellgårdene i Snåsa – Nord-Trøndelag turistforening 
 
ST 25/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – SNO tilsyn i byggesaker -  2020/672 

Værdalsbruket sine utleiehytter 
 

ST 26/2022 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark – brosjyre 2022/1407  
om nasjonalparkene med kart – orientering om status for arbeidet  
v/Finn-Stephan Dybvik Lierne Nasjonalparksenter 

 
ST 27/2022 Eventuelt        2022/1407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 18/2022 01.06.2022 

 
 
ST 18/2022 NP-2022-18 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 23. mars 2022 
 
 
Dokumenter i saken 

1. NP-2022-18 vedlegg 1 - Møteprotokoll NP-styremøte 23. mars 2022 
 
 
Bakgrunn 
Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret onsdag den 23. mars 2022 ble utsendt på e-post datert 
28. mars 2022. 
 
Behandling i møte 

• Fungerende nasjonalparkforvalter informerte om utsendelse av en tilleggssak, sak ST 
28/2022 - endring av tillatelse til oppføring av uthus ved Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

• Hanna-Lena Wilks hadde to saker hun ønsket å ta opp under eventuelt: 
o Fri og Vill AS – organisert ferdsel i vinter 
o Motorisert ferdsel i forbindelse med sanering av telefonlinjen mellom fjellgårdene i 

Snåsa kommune 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 

• Nasjonalparkstyret godkjenner: 
o Innkalling 
o Saksliste med tilleggssak ST 28/2022 og to innmeldte saker under sak ST 27/2022 

Eventuelt 
o Protokoll fra møte i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022.  

 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 19/2022 01.06.2022 

 
 
ST 19/2022 NP-2022-19 Referatsaker 
 
Referatsaker i perioden 18. mars 2022 – 20. mai 2022 
 
Ref.nr.  Beskrivelse        Arkivnr. 
11/2022 Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – innspill vedrørende 2020/1778 

Dispensasjonspraksis for helikopterbruk- FNF Trøndelag 080422 
▪ Utsendt på e-post 26. april 2022 

 
12/2022 Skjækra landskapsvernområde - nasjonalparkstyrets vedtak gjøres 2021/11377 

ikke om - Miljødirektoratet 270422 
▪ Utsendt på e-post 28. april 2022 

 
13/2022 Skjækra landskapsvernområde - Skjækervatnet 34 - status for flytting  2020/13587 

av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 190422 
▪ Utsendt på e-post 28. april 2022 

 
14/2022 Skjækra landskapsvernområde - riving av gammelt uthus ved hytte  2020/672 

Setertjønna 7 - Rune Fossum 250422 
▪ Utsendt på e-post 28. april 2022 

 
15/2022 Skjækra landskapsvernområde – brev til hytteeier riving av gammelt  2020/672 

uthus ved hytte Setertjønna 7 – NP-styret 020522 
▪ Utsendt på e-post 4. mai 2022 

 
16/2022 Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeier - nasjonalparkstyrets  2021/8964 

vedtak i sak ST 53-2021 gjøres ikke om - NP-styret 040522 
▪ Utsendt på e-post 4. mai 2022 

 
17/2022 Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeier - nasjonalparkstyrets  2021/11377 

vedtak i sak ST 56 og 57-2021 gjøres ikke om - NP-styret 040522 
▪ Utsendt på e-post 4. mai 2022 

 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 

• Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 20/2022 01.06.2022 

 
 
ST 20/2022 NP-2022-20 Rapport - administrative vedtak 15. mars 2022 – 20. mai 2022 
 
 
Administrative vedtak i perioden 15. mars 2022 – 20. mai 2022 
 
ADM/nr Beskrivelse        Arkivnr. 
18/2022 ADM-2022-18 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2021/11143 

av snøscooter for transport av materialer – Martin Kolstad 150322 
 
19/2022 ADM-2022-19 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2022/3038 

av snøscooter inn til Vivassfiskløysa – vedlikehold av båt –  
Kjell Bjørnar Tyldum 170322  

 
20/2022 ADM-2022-20 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2022/3044 

av snøscooter inn til Vivassfiskløysa – vedlikehold av båt –  
Magne Ingebrigt Selliås 220322 

 
21/2022 ADM-2022-21 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk  2022/3267 

av snøscooter ved vedlikehold av LoRaWan basestasjon –  
Raubeinsetra Saubeitelag 220322 

 
22/2022 ADM-2022-22 – Guslia naturreservat – tillatelse til bruk av snøscooter 2022/3403 

For transport av materialer og utstyr – vedlikehold av hytte –  
Gusli kommuneskog 280322 

 
23/2022 ADM-2022-23 - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk  2022/3414 

av snøscooter for transport av utstyr inn til Gaundalen –  
Odd Arild Gaundal 290322 

 
24/2022 ADM-2022-24 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2022/4126 

av snøscooter inn til Gjermstadkoia – AS Værdalsbruket 190422 
 
25/2022 ADM-2022-25 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2022/4270 

av snøscooter for henting av båt – Tor Arne Moen 210422 
 
26/2022 ADM-2022-26 - Lierne nasjonalpark – tillatelse til bruk av snøscooter  2022/4331 

for transport av stein – vedlikehold av demning ved Grunntjønna –  
Fjellstyrene i Lierne 220422  

 
27/2022 ADM-2022-27 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne   2022/3895 

nasjonalpark – tillatelse til merking av analyseruter og innsamling av plantematerialer 
– arealrepresentativ overvåking –  
Norsk institutt for naturforskning 280422 

 
28/2022 ADM-2022-28 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk  2022/4702 

av snøscooter 4. mai 2022 for transport av takstmann til Bringsvollen  
etter brann – Torgrim Woll 040522 
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29/2022 ADM-2022-29 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til å  2022/4597 
Arrangere organisert fottur – Fri og Vill AS 100522 

 
 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
Nasjonalparkstyrets 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 21/2022 01.06.2022 

 
 
ST 21/2022 NP-2022-21 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage på vedtak ADM-2022-17 - 

bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-21 vedlegg 1 - søknad om bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver - e-post Lierne 
Nasjonalparksenter IKS 090322 

2. NP-2022-21 vedlegg 2 - søknad om bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver - Lierne 
Nasjonalparksenter IKS 090322 

3. NP-2022-21 vedlegg 3 - ADM-2022-17 - tillatelse til bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver 
- Lierne Nasjonalparksenter IKS 150322 

4. NP-2022-21 vedlegg 4 - klage på vedtak ADM-2022-17 - tillatelse til bruk av snøscooter i 
formidlingsoppgaver - Skæhkere sijte 040422 

 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkforvalter for Blåfjella Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre fattet den 15. mars 2022 
følgende vedtak i sak ADM 2022-17:  
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra verneforskriften, jf. de generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, 
Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat, samt 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har 
nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15. mars 2022 – 5. mai 2022. 

• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
 

Lierne Nasjonalparksenter IKS søkte den 9.mars 2022 om tillatelse til å bruke egen snøscooter når de 
var ute sammen med fjellstyret i Lierne og Snåsa, og Statens naturoppsyn, for innsamling av 
informasjonsmateriell. De fikk i ovenfor nevnte vedtak tillatelse til dette. Dispensasjonen gjaldt for 
perioden 15. mars 2022 – 5. mai 2022. Skæhkere sijte har klaget på at det er gitt tillatelse for 
perioden 1. mai 2022 – 5. mai 2022. 
 
Klagen 
Skæhkere sijte, heretter kalt klager, har i brev datert 4. april 2022 påklaget deler av vedtaket i sak 
ADM 2022-17. Klagen gjelder bruk av snøscooter i perioden 1. mai til 5. mai. Klager skriver at dette er 
kalvingstiden for rein, og at det er viktig at rein får så mye ro som mulig i denne tiden. Klager mener 
at dette er et oppdrag som kan gjennomføres før 30. april som er seneste satte dato for andre 
dispensasjonssøknader. Søker ber om at det respekteres at rein får så mye ro som mulig i 
kalvingstiden, og ber om at klagen får oppsettende virkning i perioden 1. mai til 5. mai.  
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Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre tar klagen på deler av vedtak ADM-2022-17 datert 
15. mars 2022 til følge. Vedtaket endres fra: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra verneforskriften, jf. de generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, 
Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat, samt 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har 
nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15. mars 2022 – 5. mai 2022. 

• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
 

Til: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra verneforskriften, jf. de generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, 
Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat, samt 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har 
nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15. mars.2022 – 30. april 2022. 

• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre tar klagen på deler av vedtak ADM-2022-17 datert 
15. mars 2022 til følge. Vedtaket endres fra: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra verneforskriften, jf. de generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, 
Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat, samt 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har 
nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15.mars 2022 – 5. mai 2022. 
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• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
 

Til: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra verneforskriften, jf. de generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, 
Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat, samt 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har 
nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15.mars.2022 – 30. april 2022. 

• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 22/2022 01.06.2022 

 
 
ST 22/2022 NP-2022-22 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak i sak NP-2022-07 - 

avslag på søknad om godkjenning av platting med ildsted ved hytte  
Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 

 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-22 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 
23 - Marit og Gunnar Børøsund 

2. NP-2022-22 vedlegg 2 - vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - 
Skjækervatnet 23 

3. NP-2022-22 vedlegg 3 - klage på vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og 
fasadeendring - Skjækervatnet 23 

4. NP-2022-22 vedlegg 4 - NP-2021-04 - klage på vedtak AU-2020-21 tas til følge - Skjækervatnet 
23 

5. NP-2022-22 vedlegg 5 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 - Statsforvalteren i 
Trøndelag 

6. NP-2022-22 vedlegg 6 - NP-2021-25 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-04 til 
Miljødirektoratet - Skjækervatnet 23 

7. NP-2022-22 vedlegg 7 - saksfremlegg NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - 
Skjækervatnet 23 

8. NP-2022-22 vedlegg 8 - møteprotokoll NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - 
Skjækervatnet 23 

9. NP-2022-22 vedlegg 9 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - 
Skjækervatnet 23 

10. NP-2022-22 vedlegg 10 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket 
oppheves - Skjækervatnet 23 

11. NP-2022-22 vedlegg 11 - kommentarer på klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket 
oppheves - Skjækervatnet 23 

12. NP-2022-22 vedlegg 12 - NP-2022-07 avslag på søknad om godkjenning av platting ved hytte 
Skjækervatnet 23 - Gunnar og Marit Børøsund 

13. NP-2022-22 vedlegg 13 - NP-2022-07 samlet saksfremlegg - søknad om godkjenning av 
platting ved hytte Skjækervatnet 23 

14. NP-2022-22 vedlegg 14 - klage vedtak NP-2022-07 - avslag godkjenning platting hytte 
Skjækervatnet 23 - Gunnar og Marit Børøsund 030422 

15. NP-2022-22 vedlegg 15 - Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeierne - plattinger og 
forholdet opp mot verneforskriften 261020 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2022-07 den 23. mars 2022: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ 
Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

• Søknaden fra Marit og Gunnar Børøsund om godkjenning av frittstående platting på 21,0 m2 
med ildsted i tilknytning til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune avslås. 

o Oppført frittstående platting på 21,0 m2 med ildsted skal rives, og rivningsavfall som 
ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og 
leveres på godkjent avfallsmottak.  
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o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023. 
 
Klagen 
Gunnar og Marit Børøsund klager i brev datert 3. april 2022 på vedtak fattet av Blåfjella/ 
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre i sak NP-2022-07 den 23. mars 2022. I NP-sak nr. 07/2022 i sak 
2020/13819 avslår nasjonalparkstyret søknaden om godkjenning av allerede oppført frittstående 
platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra 
landskapsvernområde, Snåsa kommune.  
 
Forvalters vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2022-07 onsdag den 23. mars 2022 er 
datert 3. april 2022, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at 
klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler 
nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. Fungerende nasjonalparkforvalter bekreftet overfor 
klager i brev datert 5. april 2022 at klagen var mottatt, og at den ville bli lagt frem ovenfor 
nasjonalparkstyret i møte den 1. juni d.å. 
 
Behandling i møte 
Arnt Einar Bardal fremmet følgende forslag: 

• Klagen tas til følge. 

• Nasjonalparkstyrets vedtak fra 10. mars 2021 opprettholdes. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin 

søknad om godkjenning av frittstående platting inntil 21 m2 med ildsted i tilknytning til 

hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

 

Begrunnelse: 

Regelverket har vært utydelig på hva som har vært søknadspliktig. Utbygger har handlet i god tro 

ut fra veiledning fra kommunen. Tillatelsen vil ikke skape presedens ved tydeliggjøring av 

regelverk. 

 
Votering 

• Arnt Einar Bardal sitt forslag – 4 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 5 stemmer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 23. mars 2022 i sak 
NP-2022-07. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen fra Gunnar og Marit Børøsund videre til Miljødirektoratet 
for endelig avgjørelse. 

 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 23. mars 2022 i sak 
NP-2022-07. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen fra Gunnar og Marit Børøsund videre til Miljødirektoratet 
for endelig avgjørelse. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23/2022 01.06.2022 

 
 
ST 23/2022 NP-2022-23 Skjækra landskapsvernområde – Skjækra landskapsvernområde – klage 

på vedtak i sak NP-2022-08 - delvis godkjenning av platting og hundegård ved hytte  
Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 

 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-23 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - 
Jan Erik Wettre 

2. NP-2022-23 vedlegg 2 - NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - 
Jan Erik Wettre 

3. NP-2022-23 vedlegg 3 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - 
Skjellivatnet 10 - Statsforvalteren i Trøndelag 

4. NP-2022-23 vedlegg 4 - kommentarer på klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting 
og hundehus - Skjellivatnet 10 

5. NP-2022-23 vedlegg 5 - NP-2021-26 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-05 
godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 

6. NP-2022-23 vedlegg 6 - saksfremlegg NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning 
av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 

7. NP-2022-23 vedlegg 7 - møteprotokoll NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning 
av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 

8. NP-2022-23 vedlegg 8 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket oppheves - 
Skjellivatnet 10 

9. NP-2022-23 vedlegg 9 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket 
oppheves - Skjellivatnet 10 

10. NP-2022-23 vedlegg 10 - Skjækra LVO - NP-2022-08 delvis godkjenning av platting ved hytte 
Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 

11. NP-2022-23 vedlegg 11 - Saksfremlegg NP-2022-08 - Skjækra LVO - ny behandling av sak NP-
2021-05 - Skjellivatnet 10 

12. NP-2022-23 vedlegg 12 - Skjækra LVO - klage på vedtak NP-2022-08 delvis godkjenning av 
platting ved hytte Skjellivatnet 10 

13. NP-2022-23 vedlegg 13 - Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeierne - plattinger og 
forholdet opp mot verneforskriften 261020 

14. NP-2022-23 vedlegg 14 - Skjækra LVO - kommentarer til Statsforvalterens klage - Steinkjer 
kommuneskoger 050521 

 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2022-08 den 23. mars 2022: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 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 naturmangfoldlovens § 48 avslås søknaden fra Jan Erik Wettre om oppføring 
av plattinger på til sammen 89,3 m2 avslås. Plattingene er 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).  
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• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Jan Erik Wettre tillatelse til oppføring av 
plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 
156/3/93 i Steinkjer kommune. 

o Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som 
skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra 
dagens 89,3 m2 til maksimum 60,0 m2 innen 1. september 2022.  

o Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget. 
o Frist for å reduseres dagens plattinger på 89,3 m2 til maksimum 60,0 m2 settes til 

31. mars 2023 
o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent mottak. 
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. 

 
Klagen 
Jan Erik Wettre klager i brev datert 8. april 2022 på vedtak fattet av Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre i sak NP-2022-08 den 23. mars 2022. I NP-sak nr. 08/2022 i sak 2020/14779 vedtar 
nasjonalparkstyret at arealet av allerede oppførte plattinger ved hytte Skjellivatnet 10 må reduseres 
fra 89,3 m2 til maksimum 60,0 m2, med frist den 31. mars 2023.  
 
Forvalters vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2022-08 onsdag den 23. mars 2022 er 
datert 8. april 2022, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at 
klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler 
nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. Fungerende nasjonalparkforvalter bekreftet overfor 
klager i brev datert 19. april 2022 at klagen var mottatt, og at den ville bli lagt frem ovenfor 
nasjonalparkstyret i møte den 1. juni d.å. 
 
Behandling i møte 
Arnt Einar Bardal fremmet følgende forslag: 

• Klagen tas til følge. 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § § 3, punkt 1.3a innvilges søknaden fra Jan Erik 

Wettre om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2. Plattingene er fordelt på (se 

fig. 1): 

• Platting på østveggen – 31,0 m2 

• Platting på vestveggen – 25,6 m2 

• Platting ved uthus – 17,5 m2 

• Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 

 

Begrunnelse: 

Regelverket har vært utydelig på hva som har vært søknadspliktig. Utbygger har handlet i god tro 

ut fra veiledning fra kommunen. Tillatelsen vil ikke skape presedens ved tydeliggjøring av 

regelverk. 
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Votering 

• Arnt Einar Bardal sitt forslag – 4 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 5 stemmer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 23. mars 2022 i sak 
NP-2022-08. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen fra Jan Erik Wettre videre til Miljødirektoratet for endelig 
avgjørelse. 

 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 23. mars 2022 i sak 
NP-2022-08. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen fra Jan Erik Wettre videre til Miljødirektoratet for endelig 
avgjørelse. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 24/2022 01.06.2022 

 
 
ST 24/2022 NP-2022-24 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om sommermerking av 

tursti mellom fjellgårdene i Snåsa – Nord-Trøndelag turistforening 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-24 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om merking av sti 
mellom fjellgårdene i Snåsa - NT-Turistforening 

2. NP-2022-24 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking 
av sti - Eldbjørg Gaundal 160222 

3. NP-2022-24 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking 
av sti - Statskog SF 170222 

4. NP-2022-24 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ber om uttalelse til søknad om 
merking av sti - Skæhkere sijte 160222 

5. NP-2022-24 vedlegg 5 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ber om uttalelse til søknad om 
merking av sti - Låarte sijte 160222 

6. NP-2022-24 vedlegg 6 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - foreløpig svar - søknad om 
merking av sti - NT-turistforening 160322 

7. NP-2022-24 vedlegg 7 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking 
av sti - Skæhkere sijte 010522 

8. NP-2022-24 vedlegg 8 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking 
av sti - Låarte sijte 010522 

9. NP-2022-24 vedlegg 9 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om merking 
av sti - Per Ingemar Larsson 130522 

10. NP-2022-24 vedlegg 10 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tilleggsopplysninger søknad om 
merking av sti mellom fjellgårdene - NTT 

 
 
Søknad 
Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) søker i brev datert 31. januar 2022 om tillatelse til 
sommermerking av sti mellom fjellgårdene Gjefsjøen – Holden – Gaundalen (se vedlegg 1). Stien vil 
følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene, men legges mer naturlig i terrenget (se fig. 1). 
Stien vil bli gått opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes i henhold til norsk 
merkehåndbok/norsk merkestandard.  
 
Behandling i møte 
Etter diskusjon i nasjonalparkstyret fremmet nasjonalparkstyret følgende omforente forslag til 
vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, fastsatt 
ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

• Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til sommermerking av sti mellom fjellgårdene 
Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

o Tillatelsen gjelder i en prøveperiode frem til og med sommerperioden 2025. 
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Vilkår for vedtaket 

• Nord-Trøndelag turistforening skal gå i dialog med reindrifta om avbøtende tiltak. 
o Turistforeningen rapportere tilbake til nasjonalparkstyret om dialogen med 

reindrifta, og om eventuelle avbøtende tiltak som skal iverksettes. 
o Det oppfordres særskilt til å hensynta reindrifta i informasjon- og markedsføringen 

av stien. 

• Det skal settes opp ferdselstellere som skal danne grunnlag for evalueringen etter 
prøveperioden. 

• Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene. 

• Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes. 

• Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

• Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 
 
Votering 

• Nasjonalparkstyrets omforente forslag – 9 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 0 stemmer 
 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, fastsatt 
ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

• Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til sommermerking av sti mellom fjellgårdene 
Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

o Tillatelsen gjelder i en prøveperiode frem til og med sommerperioden 2025. 
 
Vilkår for vedtaket 

• Nord-Trøndelag turistforening skal gå i dialog med reindrifta om avbøtende tiltak. 
o Turistforeningen rapportere tilbake til nasjonalparkstyret om dialogen med 

reindrifta, og om eventuelle avbøtende tiltak som skal iverksettes. 
o Det oppfordres særskilt til å hensynta reindrifta i informasjon- og markedsføringen 

av stien. 

• Det skal settes opp ferdselstellere som skal danne grunnlag for evalueringen etter 
prøveperioden. 

• Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene. 

• Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes. 

• Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

• Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 
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Fig. 1: Kart over sti som er søkt sommermerket mellom fjellgårdene i Snåsa kommune. Følger den gamle 
telefonlinjen som nå blir tatt bort. Deler av stien går innenfor nasjonalparken. 
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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 Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

• Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til sommermerking av sti mellom fjellgårdene 
Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

 
Vilkår for vedtaket 

• Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene. 

• Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes. 

• Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

• Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 25/2022 01.06.2022 

 
 
ST 25/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – SNO tilsyn i byggesaker - Værdalsbruket sine 

utleiehytter 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-25 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn 
Bjarnestu 260422 

2. NP-2022-25 vedlegg 2 - AU-2016-01 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - utvidelse 
Bjarnetjern Værdalsbruket – 270516 

3. NP-2022-25 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om utvidelse Bjarnetjern 
Værdalsbruket - 070414 

4. NP-2022-25 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn 
Dyrhaugstu 260422 

5. NP-2022-25 vedlegg 5 - NP-2015-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse nybygg 
uthus Dyrhaugstu 180215 

6. NP-2022-25 vedlegg 6 - NP-2015-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad nybygg 
uthus Dyrhaugstu - Værdalsbruket 311014 

7. NP-2022-25 vedlegg 7 - NP-2015-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - klageavgjørelse 
vedtaket stadfestes - Miljødirektoratet 031115 

8. NP-2022-25 vedlegg 8 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn 
Lakavassbu 260422 

9. NP-2022-25 vedlegg 9 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om tillatelse nybygg 
utleiehytte og uthus Lakavassbu 070414 

10. NP-2022-25 vedlegg 10 - NP-2014-15 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse nybygg 
utleiehytte og uthus Lakavassbu 180614 

11. NP-2022-25 vedlegg 11 - NP-2014-15 klageavgjørelse - tillatelse nybygg utleiehytte og uthus 
Lakavassbu 180614 

12. NP-2022-25 vedlegg 12 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn 
Ørtugtjern 260422 

13. NP-2022-25 vedlegg 13 - søknad om tillatelse til oppføring av ny utleiehytte Ørtugtjern - 
Værdalsbruket 161209 

14. NP-2022-25 vedlegg 14 - tegninger - søknad om tillatelse til oppføring av ny utleiehytte 
Ørtugtjern - Værdalsbruket 161209 

15. NP-2022-25 vedlegg 15 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til oppføring av ny 
utleiehytte Ørtugtjern - FMNT 080210 

 
Bakgrunn 
På oppdrag fra Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre gjennomførte Statens naturoppsyn 
(SNO) tilsyn med dispensasjoner gitt av styret til Værdalsbruket i byggesaker tilknyttet utleiehyttene 
Bjarnetjern (Bjarnestu), Dyrhaugstu, Lakavassbu og Ørtugtjern. Tilsynet ble gjennomført 26. april 
2022. 
 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret følger opp Statens naturoppsyn sitt tilsyn på 
følgende måte: 
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• Tilsyn Bjarnetjern (Bjarnestu) 
Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av utleiehytta på 3,1 m2 forklares med at 
arealet i søknaden om utvidelse og nasjonalparkstyrets vedtak i mai 2016 har tatt utgangspunkt i 
byggetegninger målt opp med på utvendig svill eller utvendig reisverk. Nasjonalparkstyret ber AS 
Værdalsbruket om å søke om utvidelse av utleiehytta ved Bjarnetjern på 3,1 m2. Nasjonalparkstyret 
delegerer videre behandling av saken til arbeidsutvalget. 

• Tilsyn Dyrhaugstu 
Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av uthuset på 2,3 m2 forklares med at arealet 
i søknaden om utvidelse og nasjonalparkstyrets vedtak i mai 2016 har tatt utgangspunkt i 
byggetegninger målt opp med på utvendig svill eller utvendig reisverk. Nasjonalparkstyret ber AS 
Værdalsbruket om å søke om utvidelse av uthuset ved Dyrhaugstu på 2,3 m2. Nasjonalparkstyret 
delegerer videre behandling av saken til arbeidsutvalget. 
 

• Tilsyn Lakavassbu (Erbestu) 
Tilsyn viser at samlet bebygd areal på Lakavassbu er på 72,7 m2, noe som er 9,3 m2 mindre enn øvre 
tillatte arealgrense for bebygd areal i tillatelsen fra juni 2014. Tilsynet viser at byggingen er innenfor 
tillatelse gitt av nasjonalparkstyret juni 2014, og saken avsluttes. 

• Tilsyn Ørtugtjern 
Med bakgrunn i det forholdsvis store avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse 
anbefaler fungerende nasjonalparkforvalter at arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
gjennomfører en befaring sammen med Værdalsbruket, Verdal kommune og Statens naturoppsyn for 
sammen å avklare de faktiske forhold. Saken legges frem ovenfor nasjonalparkstyret på nytt etter at 
befaringen er gjennomført. 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret følger opp Statens naturoppsyn sitt tilsyn på 
følgende måte: 

• Tilsyn Bjarnetjern (Bjarnestu) 
Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av utleiehytta på 3,1 m2 forklares med at 
arealet i søknaden om utvidelse og nasjonalparkstyrets vedtak i mai 2016 har tatt utgangspunkt i 
byggetegninger målt opp med på utvendig svill eller utvendig reisverk. Nasjonalparkstyret ber AS 
Værdalsbruket om å søke om utvidelse av utleiehytta ved Bjarnetjern på 3,1 m2. Nasjonalparkstyret 
delegerer videre behandling av saken til arbeidsutvalget. 

• Tilsyn Dyrhaugstu 
Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av uthuset på 2,3 m2 forklares med at arealet 
i søknaden om utvidelse og nasjonalparkstyrets vedtak i mai 2016 har tatt utgangspunkt i 
byggetegninger målt opp med på utvendig svill eller utvendig reisverk. Nasjonalparkstyret ber AS 
Værdalsbruket om å søke om utvidelse av uthuset ved Dyrhaugstu på 2,3 m2. Nasjonalparkstyret 
delegerer videre behandling av saken til arbeidsutvalget. 

• Tilsyn Lakavassbu (Erbestu) 
Tilsyn viser at samlet bebygd areal på Lakavassbu er på 72,7 m2, noe som er 9,3 m2 mindre enn øvre 
tillatte arealgrense for bebygd areal i tillatelsen fra juni 2014. Tilsynet viser at byggingen er innenfor 
tillatelse gitt av nasjonalparkstyret juni 2014, og saken avsluttes. 

• Tilsyn Ørtugtjern 
Med bakgrunn i det forholdsvis store avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse 
anbefaler fungerende nasjonalparkforvalter at arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
gjennomfører en befaring sammen med Værdalsbruket, Verdal kommune og Statens naturoppsyn for 
sammen å avklare de faktiske forhold. Saken legges frem ovenfor nasjonalparkstyret på nytt etter at 
befaringen er gjennomført. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26/2022 01.06.2022 

 
 
ST 26/2022 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark – brosjyre om 

nasjonalparkene med kart – orientering om status for arbeidet v/Finn-Stephan Dybvik 
Lierne Nasjonalparksenter 

 
 
Bakgrunn 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har kjøpt tjenester av Lierne Nasjonalparksenter IKS 
for arbeidet med å lage brosjyre om Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark. 
Inkludert i arbeidet er samarbeid med Lina Haggard om utarbeidelse av brosjyrekart. 
 
 
Daglig leder for Lierne Nasjonalparksenter Finn-Stephan Dybvik orienterte om organiseringen og 
status for arbeidet. 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 

• Nasjonalparkstyret tok informasjonen fra Lierne Nasjonalparksenter til orientering.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 27/2022 01.06.2022 

 
 
ST 27/2022 NP-2022-27 Eventuelt 

1. Status for stillingen(e) som nasjonalparkforvalter(e) 
Styreleder og fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om status for stillingen(e). 

2. Arbeidet med revideringen av forvaltningsplanene 
Styreleder og fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om arbeidet med revideringen av 
forvaltningsplanene. Nasjonalparkstyret må revidere fremdriftsplanene for arbeidet etter at 
engasjementstillingen er på plass den 1. august 2022. 

3. Avvik på tillatelse til organisert ferdsel 
Representanter fra Skæhkere sijte melder om at Fri og Vill ble påtruffet langt utenfor de traseene det 
ble gitt tillatelse til i administrativt vedtak i sak ADM-2021-69 i brev datert 2. november 2021. 
Skæhkere sijte bes om å sende skriftlig rapport til nasjonalparkforvalter om hendelsen. Med 
bakgrunn i rapporten fra Skæhkere sijte vil nasjonalparkforvalter be om en redegjørelse fra Fri og Vill 
om hendelsen. 

4. Arbeidet med saneringen av telefonlinjen mellom fjellgårdene  

Arbeidet med saneringen av telefonlinjen har pågått langt ut i mai, med bruk av motoriserte 
kjøretøy. Tillatelsen på motorisert ferdsel i nasjonalparken gjaldt kun ut mars 2022. 
Nasjonalparkforvalter bes om å ta kontakt med BN Entreprenør for å sjekke hva som er 
skjedd. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 28/2022 01.06.2022 

 
 
ST 28/2022 NP-2022-28 Skjækra landskapsvernområde – søknad om endring av tillatelse til 

oppføring av uthus ved Skjækervatnet 37 – Knut Sjøli 
 
 
Dokumenter i saken 

1. NP-2022-28 vedlegg 1 - NP-2021-34 Skjækra landskapsvernområde - oppføring av uthus - 
anneks - Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

2. NP-2022-28 vedlegg 2 - Saksfremlegg sak NP-2021-34 - søknad om oppføring av uthus - 
anneks - Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

3. NP-2022-28 vedlegg 3 - Søknad om endring av tillatelse til oppføring av uthus ved 
Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

4. NP-2022-28 vedlegg 4 - Situasjonstegning - søknad om endring av tillatelse til oppføring av 
uthus ved Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2021: 
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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Søknad 
I tråd med vedtaket datert 4. juni 2021 har søker sendt inn reviderte tegninger i e-post datert 31. mai 
2022, samt søker om å endre plasseringen av uthuset. Revidert tegning viser at uthuset blir på 17,9 
m2 (3,8 m x 4,7 m). 
 
Forvalters vurdering 
Fungerende nasjonalparkforvalter viser til saksfremlegg i sak NP-2021-34 for vurderinger opp mot 
hjemmelsgrunnlag og naturmangfoldloven (se vedlegg 2). Endringen av arealet på uthuset er i tråd 
med vedtaket fra juni 2021, mens endringen av plasseringen av uthuset må godkjennes av 
nasjonalparkstyret. Endringen av plasseringen av uthuset endrer ikke fungerende 
nasjonalparkforvalters vurderinger om saken kan behandles etter naturmangfoldlovens § 48, eller 
vurderinger opp mot naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper i §§ 8-12. 
 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2022 endres 
til: 
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 17,9 m2 (3,8 m x 4,7m) ved hytte Skjækervatnet 37 med 
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune. 

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 

 
Vedtaket erstatter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2021. 
 
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 

 



 

 

27 
 

Forvalters tilrådning 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2022 endres 
til: 
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 17,9 m2 (3,8 m x 4,7m) ved hytte Skjækervatnet 37 med 
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune. 

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 

 
Vedtaket erstatter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2021. 
 
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 


