
 

 

 

Årsrapport 2020 for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
 
 
Sak:  NP-2021-39 Årsrapport 2020 
Møte:  4. juni 2021 
Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
 
 

Hjemmelsgrunnlag 
Styrets vedtekter § 8.7 Rapportering om forvaltning 
Nasjonalparkstyret har ansvar for årlig å rapportere om forvaltningen til Miljødirektoratet og 
Statsforvalteren etter fastsatte maler. 
 

Generelle kommentarer 
Med bakgrunn i omstendighetene rundt nasjonalparkforvalter i 2020 og 2021 legges det frem en 
forenklet årsrapport for 2020. Dette er noe fungerende nasjonalparkforvalter har diskutert med 
styreleder. Ny nasjonalparkforvalter Sigbjørn Strand er på plass fra og med 1. juni 2021, og erstatter 
fungerende nasjonalparkforvalter Inge Hafstad, som har fungert siden september 2020.  
 
Coronasituasjonen har preget nesten hele 2020. Fra og med 12. mars 2020 har styret hatt 
begrensede muligheter for å treffes fysisk. Blant annet ble den planlagte studieturen til 
hovedinnfallsportene, innbefattet tur til de svenske innfallsportene inn til Gaundal, Holderen og 
Gjefsjøen, utsatt til 2021. 
 
Hver forvalter/styre skal foreta rapportering av status, tiltak og vedtak for hvert styres 
ansvarsområder. For Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkeren nasjonalparkstyre gjelder dette fra 
2015: 

• Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkeren nasjonalpark 

• Lierne / Lijre nasjonalpark 

• Skjækra /Skæhkerenjohke landskapsvernområde i Snåsa og Steinkjer 

• Berglimyra og Klumplifjellet / Ohtjenjuananjohke naturreservat i Lierne 

• Storfloa naturreservat i Grong 

• Arvaslia naturreservat i Lierne 

• Guslia naturreservat i Grong 

• Holden naturreservat i Lierne 

• Merkesfloen naturreservat i Lierne 
 
Det er styret som er ansvarlig for rapporteringen, gjennom sine verneområde-forvaltere / 
sekretærer. Tidligere skulle rapporten sendes Miljødirektoratet med kopi til Fylkesmannen innen 31. 
januar, mens det nå blir rapporters elektronisk via Elektronisk Søknadssenter til Miljødirektoratet 
innen 31. desember om bruken av tiltaksmidlene og fortløpende i Miljøvedtakregisteret i alle 
dispensasjonssaker innen 3 virkedager etter vedtak. Protokollene fra AU legges fram for 



 
nasjonalparkstyret til godkjenning som referatsak, mens protokollene fra nasjonalparkstyremøtene 
legges frem for godkjenning i det påfølgende møte i nasjonalparkstyret.. Alle administrative vedtak 
rapporteres til styret på hvert møte.  
 
Lierne Nasjonalparksenter IKS/Besøkssenter nasjonalpark har også i 2020 være den viktigste 
samarbeidspartneren for nasjonalparkstyret, blant annet i arbeidet med å gjennomføre tiltakene i 
besøksstrategien. Dette er formalisert årlige tjenestekjøpsavtaler. 
 

 
Fig. 1: Bru over Skjækra ferdigstilt høsten 2020. Finansiert av nasjonalparkstyret ved hjelp av tiltaksmidler og 
bygd av Harbakvollen seterlag. 

 



 

Årsrapport 2020 
Nytt nasjonalparkstyre etter kommune- og fylkestingsvalg ble konstituert den 26. mars 2020. 
Konstituerende møte ble avholdt som videokonferanse på grunn av corona restriksjonene.  
 
Nasjonalparkstyret har i 2020 bestått av følgende faste medlemmer med personlig varamedlem: 
 
Navn    Funksjon Varamedlem  Representerer   
Bente Estil    leder  Jørn Ove Totland Lierne   
Anne Berit Lein   nestleder Stein Erik Ålberg Steinkjer 
Borgny Grande   medlem Erlend Fiskum  Grong 
Arnt Einar Bardal  medlem Siv Beate Eggen  Snåsa 
Pål Sverre Fikse   medlem Oddleiv Aksnes  Verdal 
Bjørn Iversen   medlem Thomas Iver Hallem Trøndelag fylkeskommune 
Kjell Jøran Jåma  medlem Niila Blind  Sametinget 
Eva Anette Wilks  medlem Elin Marie Danielsen Sametinget 
Odd Bjørnar Bjørkås  medlem Sigbjørn Dunfjeld Sametinget 
Anna Liisa Jåma   medlem Susanne Lyngman Sametinget 
 
Trøndelag fylkeskommune møter også med en fast observatør, Sanna Hanem Kavli. 
 
Arbeidsutvalget har for 2020 bestått av: 
 
Navn    Funksjon    Representerer   
Bente Estil    leder     Lierne   
Anne Berit Lein   nestleder    Steinkjer 
Kjell Jøran Jåma  medlem    Sametinget 
 
Rådgivende utvalg har for 2020 bestått av: 
 
Navn    Funksjon  Representerer     
Nina Pettersen   Leder   Nord-Trøndelag turistforening 
Martin Kolstad   Nestleder  Skjækerfjella Beitelag 
Morten Aasheim  Medlem  Statskog 
Nils Vidar Bratlandsmo  Medlem  Fjellstyrene i Lierne 
Vidar Formo   Medlem  Snåsa fjellstyre 
Bente Snildal   Medlem  Visit Namdal 
Kåre Hallgrim Larsen  Medlem  Naturvernforbundet 
Endre Alstad   Medlem  NJFF avd. Nord-Trøndelag 
Alf Robert Arvasli  Medlem  Trøndelag Bondelag 
Arnt Inge Engum  Medlem  Nord-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag 
Mattias Jåma   Medlem  Nord-Trøndelag Reinsamelag 
Peter Asle Mona  Medlem  Skjækra Sambeitelag 
Anne Haga   Medlem  Visit Innherred 
Pål Malmo   Medlem  Steinkjer kommuneskoger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Administrativt utvalg har i 20920 bestått av: 
 
Navn      Representerer     
Mads Forsell     Verdal 
Linn Aasnes     Steinkjer 
Hallvard Sandnes    Snåsa 
Brit-Agnes Buvarp    Grong 
Andreas Gomo Leistad    Lierne 
 
Steinar Bach har vært nasjonalparkforvalter frem til begynnelsen av september 2020, mens Inge 
Hafstad har fungert som nasjonalparkforvalter fra begynnelsen av september og ut året. 
 

Gjennomføring av møter i 2020 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre  

Data Sted Kommentar 

14. februar 2020 Heia Gjestegård, Grong 
kommune 

Fellesmøte mellom gammelt styre og 
rådgivende utvalg 

26. mars 2020 Videokonferanse Konstituerende møte. Gjennomført som 
videokonferanse på grunn av corona 
restriksjonene. 

20. april 2020 Videokonferanse  Gjennomført som videokonferanse på 
grunn av corona restriksjonene. 

9. september 
2020 

Teams Gjennomført som Teams møte på grunn 
av corona restriksjonene. 

24. november 
2020 

Teams Gjennomført som Teams møte på grunn 
av corona restriksjonene. 

Arbeidsutvalget  

3. april 2020 Videokonferanse Gjennomført som videokonferanse på 
grunn av corona restriksjonene. 

30. april 2020 E-post møte Gjennomført som e-post møte på grunn 
av corona restriksjonene. 

24. juni 2020 Statens Hus i Steinkjer Med byggesaksbehandlerne i Steinkjer og 
Snåsa kommuner, samt SNO. Tema: 
oppfølging av avvikssaker  

1. juli 2020 Steinkjer Rådhus Med byggesaksbehandlerne i Steinkjer og 
Snåsa kommuner, samt SNO. Tema: 
oppfølging av avvikssaker  

15. september 
2020 

E-post møte Gjennomført som e-post møte på grunn 
av corona restriksjonene. 

9. november 
2020 

Heia Gjestegård, Grong 
kommune 

Gjennomgang av avvikssaker for 
bygninger. 

18. desember 
2020 

Snåsa Hotell, Snåsa kommune Oppfølging av bestillingsdialog med SNO, 
godkjenning av plattinger. 

Rådgivende utvalg  

13. oktober 2020 Teams Gjennomført som Teams møte på grunn 
av corona restriksjonene. 

Andre møter  

11. mars 2020 Teams Bestillingsdialogmøte 2 

24. november 
2020 

Teams Fellesmøte mellom Lierne 
Nasjonalparksenter IKS, Rådgivende 
utvalg og nasjonalparkstyret. 



 

Gjennomført som Teams møte på grunn 
av corona restriksjonene. 

11. desember 
2020 

Teams Bestillingsdialogmøte 1 

 
Nasjonalparkstyret behandlet 49 forskjellige saker, mens arbeidsutvalget behandlet 30 forskjellige 
saker. Det ble fattet 131 administrative vedtak av nasjonalparkforvalter og fungerende 
nasjonalparkforvalter. 
 
For 2020 fikk nasjonalparkstyret tildelt midler i tråd med oversikten i tabell 1. På grunn av corona 
situasjonen har det blitt et underforbruk på kr 147 240,- på prosjekt M1806 drift av styret og kr 
6 360,- prosjekt M1835 forvaltningsplan og besøksstrategi. Dette ble tilbakeført Miljødirektoratet 
som et underforbruk på hvert av prosjektene.  
 
Tabell 1: Oversikt over tildelte midler og bruken av midlene. 

Prosjekt Prosjektnr. Tildelt beløp Brukt beløp pr. 
31.12.2020 

Restbeløp pr. 
31.12.2020 

Drift av styret M1806 420 000,- 272 730,- 147 240,- 

Forvaltningsplan M1835 300 000,- 293 640,- 6 360,- 

Tiltaksmidler M1847 325 000,- 325 000,- 0,- 

Nettside M2015 75 000,- 75 000,- 0,- 

 
Oversikt over tiltak/prosjekt som det er gitt midler til i 2020 (jf. M1847 i tab. 1): 

• Snåsa fjellstyre – Skjækerstien – kr 101 000,- 

• Fjellstyrene i Lierne – Raudbergstien – kr 94 000,- 

• Grunneier Løvsjølia – Bru over Kjerdalselva – kr 40 000,- 

• Steinkjer kommuneskoger – flomsikring – kr 15 000,-  

• Harbakvollen Seterlag – bru over Skjækra – 75 000,- (se fig. 1) 
 
Opprinnelig så fikk styret tildelt kr 255 000,- over post 1420.31 tiltak i verneområder. Høsten 2020 
fikk styret en ekstratildeling på kr 70 000,- for bygging av bru over Skjækra. Harbakvollen seterlag fikk 
i tillegg kr 5 000,- som var ufordelt høsten 2020. 
 
Siste halvdel av 2020 og har vært preget av oppfølging av avvikssakene rundt de byggesakene Statens 
naturoppsyn gjennomførte tilsyn med i 2019. Gjennomgangen av avvikssakene viser at 
nasjonalparkstyret har vært for utydelig i sine vedtak om hvordan areal av bygninger skal oppmåles, 
noe som har skapt forvirring rundt begrepet bebygd areal (BYA) for hytteeierne. Dispensasjoner gitt i 
byggesaker frem til dags dato må med bakgrunn i dette benytte utvendig svill/utvendig reisverk som 
utgangspunkt for oppmåling av areal på bygninger. For fremtidige byggesaker må det gå tydelig frem 
av dispensasjonen hvordan areal av bygningene skal måles, og dette må inn i forvaltningsplanene.  
 
I slutten av oktober 2020 ble det sendt ut brev til alle hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde der 
hytteeierne fikk frist til ut året med å sende inn søknad om å få godkjent plattinger som er bygd etter 
at vernet ble opprettet i 2004. I forkant av utsendelsen av brevet var det møter mellom 
nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer 
kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her kom det fram at kommunene og kommuneskogen har 
veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht 
verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med arealbestemmelsene i kommunenes LNFR 
bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.  
 
 
 



 
Konklusjonen fra dialogen mellom nasjonalparkforvaltningen og kommunene er to forhold;  
All byggevirksomhet i landskapsvernområde er i utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriften, og det 
må derfor søkes om dispensasjon uansett om det er innenfor eller utenfor de kommunale 
bestemmelsene.  

 
 
Den 3. juni 2020 godkjente Miljødirektoratet besøksstrategien for Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde. Arbeidet med revideringen av 
forvaltningsplanene for de tre verneområdene ble satt på vent på grunn av omstendighetene rundt 
nasjonalparkforvalter. Nasjonalparkstyret vedtok derfor ny revidert fremdriftsplan under sitt møte 
den 24. november 2020. Fremdriftsplanen må nok revideres på nytt nå når ny nasjonalparkforvalter 
er på plass.  
 
Arbeidet med brosjyrer for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark ble påbegynt 
høsten 2020. I samarbeid med Lierne Nasjonalparksenter har forvalter jobbet med brosjyrekartene. 
 
 


