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Hjemmelsgrunnlag 
Styrets vedtekter § 8.2 Skjøtsel og tilrettelegging 
Nasjonalparkstyret skal utarbeide årlige prioriteringer av skjøtsels- og forvaltningstiltak i 
verneområdene i tråd med den flerårige tiltaksplanen. 
 

Generelle kommentarer 
Med bakgrunn i omstendighetene rundt nasjonalparkforvalter i 2020 og 2021 legges det frem en 
forenklet handlingsplan for 2021. 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. Ny forvalter 
må få tid til å gjøre seg kjent med saksområdet, aktørene og de geografiske områdene. 
 
Coronasituasjonen preger, og vil prege, hele 2021. Året startet med begrensede muligheter for å 
treffes fysisk, men forhåpentligvis vil dette endre seg etter hvert som flere og flere blir vaksinert. Det 
er i hvert fall en målsetting at vi klarer å gjennomføre styremøtene som fysiske møter, samt at vi kan 
gjennomføre studieturen til hovedinnfallsportene i begynnelsen av september. Imidlertid er den 
delen av studieturen som innbefattet tur til de svenske innfallsportene inn til Gaundal, Holderen og 
Gjefsjøen tatt ut av programmet på grunn av reiserestriksjoner inn og ut av Sverige.  
 



 

 
Fig. 1: Besøksstrategi godkjent av Miljødirektoratet 3. juni 2020 
 
 
 



 

Handlingsplan 2021 
2021 vil bli det første året der nasjonalparkstyre har en godkjent besøksstrategi, noe som vil være en 
verdifull rettesnor for nasjonalparkstyret. I påvente av at arbeidet med besøksstrategien skulle bli 
ferdigstilt har arbeidet med revideringen av forvaltningsplanene stått i bero. I 2021 vil arbeidet med 
å restarte prosessen med revideringen av forvaltningsplanene, noe som har vært satt på vent inntil 
ny nasjonalparkforvalter er på plass den 1. juni 2021. det er forvaltningsplanene for Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde som skal revideres. 
Ny revidert fremdriftsplan for revideringen ble vedtatt av nasjonalparkstyre den 24. november 2020, 
der målsettingen er å restarte prosessen høsten 2021. Arbeidet i 2021 vil omfatte å få på plass utkast 
til retningslinjer for byggesaker, starte arbeidet med å ferdigstille et planutkast for et eller flere av 
verneområdene og sende planutkastet til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. I løpet av høsten 
2021 vil det være aktuelt med en ny revidering av fremdriftsplanen. 
 
Siste halvdel av 2020 og første halvdel av 2021 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. Erfaringene viser også at det vil være nyttig å foreta 
befaringer i enkelte byggesaker. 
 
Brev til alle hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde medførte et ras av søknader om å få 
godkjent plattinger som er bygd etter at vernet ble opprettet i 2004. De siste søknadene er ennå ikke 
behandlet, men dette arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 2021. Dette arbeidet må i 20212 følges opp 
i administrativt utvalg, slik at kommunene veileder hytteeierne om hva som er søknadspliktig i 
forhold til verneforskriften.  
 
Lierne Nasjonalparksenter IKS/Besøkssenter nasjonalpark vil også i 2021 være den viktigste 
samarbeidspartneren for nasjonalparkstyret i arbeidet med å gjennomføre tiltakene i 
besøksstrategien. Dette er formalisert gjennom en partnerskapsavtale, som ble inngått på 
etterjulsvinteren i 2021, og den årlige tjenestekjøpsavtalen for 2021 om å utføre følgende arbeid: 

• Oppgradere hovedinnfallsportene på Lifjellet (Lierne og Grong) og ved Grønningsgrubba i 
Snåsa kommune i henhold til godkjent besøksstrategi og etter ny designmanual for Norges 
nasjonalparker 

o Lierne nasjonalparksenter står for prosjektledelse. Prosjekteringskostnadene dekkes 
av denne avtalen. Investeringskostnadene dekkes av tiltaksmidler over post 1420.31 
som nasjonalparkstyret disponerer. 

• Ferdigstille brosjyrer med kart for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark 
o Lierne Nasjonalparksenter står for prosjektledelse. Arbeidet utføres i samarbeid med 

nasjonalparkforvalter, 2286moh v/Lina Haggard (kart) og Miljødirektoratet 
(godkjenning). 

• Informasjon og Holdningsskapende arbeid i trå med ny designmanual, ved å produsere nye 
plakater i trå med nye designemanual. Investeringskostnadene dekkes av tiltaksmidler over 
post 1420.31 som nasjonalparkstyret disponerer. 

o Søppelplakat (15 sty.) 
o Hundehold (15 sty.) 
o Fremmede arter – ørekyte og canadarøye (15 sty.) 

• Arbeide med å implementere ny nettside nasjonalparkstyre.no for Blåfjella/ Skjækerfjella-
Lierne nasjonalparkstyre. 

o Bistå med å strukturere ny nettside og opplæring slik at forvalter kan legge ut 
møtedokumenter, nyhetssaker o.l. 



 

• Videreføre arbeidet med en helhetlig informasjon og kommunikasjonsstrategi, herunder 
oppgradere hjemmeside og facebook 

 
Andre tiltak det er tildelt tiltaksmidler over post 1420.31 til i 2021 er: 

• Ferdigstillelse av Raudbergstien – Fjellstyrene i Lierne 

• Forsterking av kjøretraseen inn til Harbakvollen i Verdal – Harbakvollen seterlag 

• Oppstart av arbeidet med tilrettelegging for allmennheten inn fra Grønningsgrubba – 
Statskog SF og Snåsa fjellstyre 

• Flytting av nasjonalparkbautaen i Snåsa kommune 
 
Tabell 1: Innmeldt behov for SNO ressurs i 2021 (grønne felt har prioritet 1, blå felt pri. 2, gult felt pri. 3-6). 

Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np, Skjækra LVO 

Oppsyn etter NML, Lov om statlig 
naturoppsyn og slik det er 
beskrevet i forvaltningsplanene.  

10 Det 
multifunksjonelle 
oppsynet. 

Skjækra LVO Oppsyn etter NML, vedtak i NP-
styret 24. november - kontroll av 
alle dispensasjoner gitt i 
byggesaker i Skjækra LVO fra 
opprettelsen i 2004 

30 Sjekke med 
forvalter ant. disp. 
saker. Ut i felt for å 
sjekke om tiltaket 
er utført i henhold 
til disp. 

Blåfjella/Skjækerfjella NP Klagebehandlingen fra 
Miljødirektoratet om kjøretrasé 
inn til Harbakvollen. Forutsetter 
tildeling av tiltaksmidler over 
1420.31 

30 Bistå ved 
etablering av 
kjøretrasé for 
barmarkskjøring 
inn til 
Harbakvollen 

Blåfjella/Skjækerfjella NP, 
Skjækra LVO 

Sjekke at ulovlig camp ved 
Skjækervatnet er ryddet 

4 Ut i felt for å 
sjekke at ulovlig 
camp er ryddet i 
tråd med 
tilbakemelding. 
Rydde ulovlig 
camp og ta den 
med ut av 
verneområdet hvis 
den ikke er ryddet 

Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np, Skjækra LVO 

Det ønskes et spesielt fokus på 
oppfølging av dispensasjoner i 
byggesaker. 

10 (Jfr. egen SNO-
instruks) 



 
Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np, Skjækra LVO 

Når verneskilt må skiftes ut bør 
det vurderes om verneskiltene 
skal flyttes til en annen 
plassering i forhold til folks 
ferdsel, slik at det bidrar til at 
folk blir mer bevisst og observant 
på at de beveger seg inn i et 
verneområde. GPS-plottes og 
legges inn i verneområdeloggen. 
I forbindelse med 
besøksstrategiarbeidet må det 
utarbeides et kart/koordinater 
som oppsynspersonell kan bruke. 

Kombineres 
med andre 

oppsynsoppdrag 

Jfr. Mdir's egen 
retningslinjer for 
verneskilt.  Aktuell 
plassering 
utarbeidet i 
samarbeid mellom 
forvaltning og 
oppsyn. 

Blåfjella/Skjækerfjella NP Oppsyn etter NML, vedtak i NP-
styret 24. november, 
forvaltningsplan, evaluere hogst, 
og vurderer om hogsten har hatt 
en vesentlig negativ påvirkning 
på verneverdiene.  

15 Hogst ihht 
driftsplan har blitt 
gjennomført ved 
Holden Gård, 
Fossdalen, Gjefsjø 
Vestre og 
Seisjødalen. Se 
vedlegg for 
ytterligere 
beskrivelse 

Skjækra LVO Oppsyn etter NML, vedtak i NP-
styret 24. november - 
fotografere bygninger i Skjækra 
LVO på nytt, slik at vi kan 
sammenligne med bilder tatt rett 
etter vernet i 2005. 

5 Ut i felt for å 
fotografere 
bygninger, evt. 
sjekke om flyfoto 
kan benyttes 

Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np, Skjækra LVO 

Nasjonalparkstyret bestiller 
informasjonsmateriell om 
søppelhåndtering som kan 
henges opp på innfallsporter og 
utvalgte leirplasser. 

4 Miljødirektoratet 
vil rulle ut plakater 
forløpende nå i 
2021. Oppdraget 
blir å sette opp 
plakatene etter 
hvert som de 
kommer. 

Blåfjella / Skjækerfjella np,  Det ønskes fortsatt et spesielt 
fokus på både snøskuterkjøring 
og barmarkskjøring i 
Skjækerdalen i Verdal. 

4 (Jfr. egen SNO-
instruks) 



 
Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np, Arvasslia nr  

Det ønskes et fokus på 
barmarkskjøring i forbindelse 
med elgjakta, spesielt fokus på 
Seisjødalen i Snåsa. Stikkprøver i 
andre områder. Viktig med 
forebyggende 
informasjonsarbeid på forhånd. 

4 (Jfr. egen SNO-
instruks) 

Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np, Skjækra LVO 

Ønske om utsetting av 
ferdselstellere i prioritert 
rekkefølge: 
i. Gjevsjøstien 
ii. "Midtveis" Skjækra LVO 
Iii. Løvsjølia - Langtjønna           iv. 
Malså - Kulslivollen v. Lifjellet - 
stien opp til bautaen vi. 
Roktdalen - Skjækerstien 

8 Jfr. Mdir's /SNO's 
egen instruks / 
retningslinjer. 

Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np, Skjækra LVO 

Innkjøp og utkjøring av 
vedsekker til utvalgte leirplasser 
for å forebygge slitasje på 
vegetasjonen i Lierne og Snåsa. 
Ikke bare de fjernt liggende 
leirplassene, men også mer 
sentrale plasser i Skjækra LVO. 
Innmeldt behov for 1420.31 
midler via lokalt SNO. 

10 I tilknytting til 
andre oppdrag. 
Aktuell plassering 
utarbeidet i 
samarbeid mellom 
forvaltning og 
oppsyn. 

Berglimyra og Klumplifjellet 

Opprydding etter en forlatt 
leirplass med mye søppel og rot. 

5 (Jfr. egen SNO-
instruks). 
Tjenestekjøp 
fjellstyrene i Lierne 

Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np, Skjækra LVO 

I dette inngår også overvåking av 
spesielle sårbare områder og 
arter som er beskrevet i 
bevaringsmålene (utvalgte 
naturtyper, slåttemark/eng, 
spesielle botaniske forekomster, 
spesielle fuglelokaliteter) i 
forvaltningsplanene. 

15 (Jfr. egen SNO-
instruks) 



 
Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np,  

Det ønskes et spesielt fokus på 
snøskuterkjøring der 
rekreasjonsløyper / isfiskeløyper 
går inn til grensene (og inne i) til 
våre verneområder. Her vil det 
bli økt ferdsel på ski videre inn i 
verneområdene som kan gi en 
økning i etablering av leirplasser 
/ slitasje, søppel og potensielt 
flere laushunder. 

5 (Jfr. egen SNO-
instruks) 
(Vargtjønna, 
Langtjønna, 
Blåfjellvatna, 
Gjevsjøen, 
Gaundalen) 

Blåfjella / Skjækerfjella np, 
Lierne np, Skjækra LVO 

Det ønskes et fokus på 
hundehold, søppel, leirplasser og 
hensynet til beitedyr - reindrift 
over hele området. Kombinert 
med skilting i aktuelle områder 
og i aktuelle perioder og 
informasjonstiltak i media. 

3 Miljødirektoratet 
vil rulle ut plakater 
forløpende nå i 
2021. Oppdraget 
blir å sette opp 
plakatene etter 
hvert som de 
kommer. 

 

 
Møteplan 2021 

• Onsdag 10. mars (Teams) 

• Fredag 4. juni (Stiklestad i Verdal kommune) 

• Tirsdag 7. september – onsdag 8. september – felles studietur med Lierne 
Nasjonalparksenter – rundtur til hovedinnfallsportene 

o Innlagt styremøte en gang i løpet av studieturen 

• Fredag 26. november (møtested og møteform ikke bestemt) 
 
Arbeidsutvalget har avholdt både fysisk møte og e-postmøter i 2021. Det er ikke bestemt møteplan 
for resten av 2021. Det er ikke bestemt møtedatoer for møter i rådgivende utvalg eller for 
administrativt utvalg i 2021. 
 


