
Innholdsfortegnelse

NP-2021-22 vedlegg 1 - møteprotokoll NP-styremøte 10. mars 2021 6

NP-2021-25 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børøsund 
281120

62

NP-2021-25 vedlegg 2 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar 
Børøsund 181220 77

NP-2021-25 vedlegg 3 - klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og 
fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 040121 87

NP-2021-25 vedlegg 4 - klage på vedtak i sak AU-2020-21 tatt til følge - Marit og Gunnar 
Børøsund 100321

88

NP-2021-25 vedlegg 5 - klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-04 - SFTL 
260321 97

NP-2021-25 vedlegg 6 - kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak 
NP-2021-04 - Marit og Gunnar Børøsund 200421 102

NP-2021-25 vedlegg 7 - brev til hytteeierne i Skjækra LVO - plattinger og forholdet opp 
mot verneforskriften 261020

104

NP-2021-26 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Jan Erik Wettre 271220 106

NP-2021-26 vedlegg 2 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Jan 
Erik Wettre 270121 110

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

111

NP-2021-26 vedlegg 4 - klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-05 - SFTL 
260321

121

NP-2021-26 vedlegg 5 - kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak 
NP-2021-05 - Jan Erik Wettre 070521 125

NP-2021-26 vedlegg 6 - kommentarer på klagene fra Statsforvalteren på vedtak om 
plattinger - Steinkjer Kommuneskoger 050521

128

NP-2021-26 vedlegg 7 - brev til hytteeierne i Skjækra LVO - plattinger og forholdet opp 
mot verneforskriften 261020

132

NP-2021-27 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum 211220 134

NP-2021-27 vedlegg 2 - tegninger av plattingene - søknad om oppføring av platting - 
Rune Fossum 211220

135

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

136

NP-2021-27 vedlegg 4 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune 
Fossum 211220 137

NP-2021-27 vedlegg 5 - Skjækra landskapsvernområde - vedtak i sak NP-2021-06 
godkjenning av plattinger - Rune Fossum 100321

138

NP-2021-27 vedlegg 6 - klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-06 - SFTL 
260321

149

NP-2021-27 vedlegg 7 - kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak 
NP-2021-06 - Rune Fossum 060521 153

NP-2021-27 vedlegg 8 - kommentarer på klagene fra Statsforvalteren på vedtak om 
plattinger - Steinkjer Kommuneskoger 050521

155

NP-2021-27 vedlegg 9 - brev til hytteeierne i Skjækra LVO - plattinger og forholdet opp 
mot verneforskriften 261020

159

NP-2021-28 vedlegg 1 - søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregathus  - 
Marit og Gunnar Børøsund 281120 161

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

176



NP-2021-28 vedlegg 3 - klage på vedtak - oppføring av hundegård, vedbod og 
aggregathus  - Marit og Gunnar Børøsund 310321 186

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

188

NP-2021-29 vedlegg 2 - ADM-2021-12 - bruk av snøscooter inn til egen hytte ved 
Høgsettjønna - Harald Setsaas 290121 190

NP-2021-29 vedlegg 3 - søknad om endring av vedtak ADM-2021-12 - snøscooter inn til 
egen hytte ved Høgsettjønna - Harald Setsaas 220321 194

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

195

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

200

NP-2021-29 vedlegg 6 - klage fra Skæhkere sijte på endringsvedtak ADM-2021-38 gis 
oppsettende virkning - Harald Setsaas 060421 202

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

204

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

211

NP-2021-30 vedlegg 3 - rapport fra Statens naturoppsyn tilsyn 29. oktober 2019 - avvik i 
byggesak Skjækervatnet 11 216

   1  Skjækervatnet 14 - bilde 1 216

   2  Skjækervatnet 14 - bilde 2 217

   3  Skjækervatnet 14 - bilde 3 218

   4  Skjækervatnet 14 - bilde 4 219

   5  Skjækervatnet 14 - bilde 5 220

   6  Skjækervatnet 14 - bilde 6 221

NP-2021-30 vedlegg 4 - Skjækra landskapsvernområde - ber om redegjørelse fra Sture 
Sivertsen 180920 222

NP-2021-30 vedlegg 5 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av 
platting - Sture Sivertsen 301220

225

NP-2021-30 vedlegg 6 - Skjækra landskapsvernområde - redegjørelse fra Sture 
Sivertsen 151020 226

NP-2021-30 vedlegg 7 - Skjækra landskapsvernområde - vedtak i sak NP-2020-28 
oppfølging av avvik i byggesak 241120 228

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

233

NP-2021-30 vedlegg 9 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av 
platting tegning - Sture Sivertsen 301220 234

NP-2021-30 vedlegg 10 - Skjækra landskapsvernområde - foreløpig tilbakemelding på 
søknad om godkjenning av platting - 050221 235

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

236

NP-2021-31 vedlegg 2 - søknad om oppføring av samlekve ved Skjækerdalssetra 
Nordvollen kartvedlegg - Skjækerfjella beitelag 050421 237

NP-2021-31 vedlegg 3 - ber om kommentarer på søknad om oppføring av samlekve ved 
Skjækerdalssetra Nordvollen - 060421 238

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

239

NP-2021-31 vedlegg 5 - kommentarer på søknad om oppføring av samlekve ved 
Skjækerdalssetra Nordvollen - AS Værdalsbruket 150421 241



NP-2021-31 vedlegg 6 - foreløpig svar på søknad om oppføring av samlekve ved 
Skjækerdalssetra Nordvollen - 200421 242

NP-2021-32 vedlegg 5 - retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter nml. 
48 - KLD 020315

243

   1  Mottaker 243

   2  uoff 243

   3  BM1 243

   4  BM2 243

   5  BM3 243

   6  Deres_referanse 243

   7  Vår_dato 243

   8  dato 243

   9  Vaar_referanse 243

   10  Overskriften 243

   11  start 243

   12  UnderskrifterHer 247

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

248

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

255

NP-2021-34 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om riving av uthus og 
oppføring av nytt - Knut Sjøli 260421 257

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

260

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

262

NP-2021-34 vedlegg 4 - Skjækra landskapsvernområde - vurderinger opp mot plan- og 
bygningsloven - Snåsa kommune 070521 264

NP-2021-35 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om oppføring av 
anneks i reindrift - Bengt Åke Jåma 050421

266

NP-2021-35 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av anneks i 
reindrift - tegninger - Bengt Åke Jåma 050421

268

NP-2021-35 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av anneks i 
reindrift - kart - Bengt Åke Jåma 050421 280

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

281

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

282

NP-2021-36 vedlegg 1 - søknad om oppføring av anneks reindrift - Jøran Jåma 290321 284

NP-2021-36 vedlegg 2 - søknad om oppføring av anneks - tegninger anneks - Jøran 
Jåma 290321 285

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

286

NP-2021-36 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Ingen innvendinger fra 
Statskog - Statskog SF 120521 287

NP-2021-38 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av 
platting - Rolf Petter Rones 190521 288

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

289



NP-2021-38 vedlegg 3 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av 
platting skisse - Rolf Petter Rones 190521 290

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

291

NP-2021-38 vedlegg 5 - Skjækra landskapsvernområde - tilbakemelding på e-post om 
godkjenning av platting - 290121 292

NP-2021-41 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tiltaksmidler 2021 - 
innfallsporten ved Grønningen - Statskog 131120 294

   1  TblEiendom__nkl_ordnver_26___1___1 294

   2  TblEiendomnavn__nkl_merknad_60___1___1 294

   3  TblKunde__nkl_ordnver_63___1___1 294

   4  Sdo_AMNavn 294

   5  Sdm_Att 294

   6  Sdm_AMAdr 294

   7  Sdm_AMAdr 294

   8  Sdm_AMPostNr 294

   9  Sdm_AMPostNr 294

   10  Sdm_AMPoststed 294

   11  Sdm_AMPoststed 294

   12  Sas_ArkivSakID 294

   13  Sdo_DokNr 294

   14  Sdm_AMReferanse 294

   15  Sdm_AMReferanse 294

   16  Sdo_DokDato 294

   17  Sbr_Navn 294

   18  Sbr_tlf 294

   19  Sbr_EmailAdr 294

   20  Sdo_tittel 294

   21  Sbr_Navn____1 296

   22  Sbr_tittel 296

   23  Sdo_antvedlegg 296

   24  TblKopitil__Sdk_Navn___1___1 296

   25  TblKopitil__Sdk_Adr___1___2 296

   26  TblKopitil__Sdk_Adr___1___2 296

   27  TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3 296

   28  TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3 296

   29  TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4 296

   30  TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4 296

   31  TblKopitil__Sdk_Navn___2___1 296

   32  TblKopitil__Sdk_Adr___2___2 296

   33  TblKopitil__Sdk_Adr___2___2 296

   34  TblKopitil__Sdk_Postnr___2___3 296

   35  TblKopitil__Sdk_Postnr___2___3 296

   36  TblKopitil__Sdk_Poststed___2___4 296

   37  TblKopitil__Sdk_Poststed___2___4 296

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

297



NP-2021-41 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - prosjektbeskrivelse tiltak 2 
- 5 - Statskog 131120 301



 
 

1

Møteprotokoll

Utvalg: Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Møtested: Digitalt møte på Teams
Dato: 10. mars 2021 kl. 10:00 – 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Bente Estil Leder Lierne
Anne Berit Lein Nestleder Steinkjer
Borgny Grande Medlem Grong
Arnt Einar Bardal Medlem Snåsa
Kjell Jøran Jåma Medlem Sametinget
Anna Liisa Jåma Medlem Sametinget
Eva Anette Wilks Medlem Sametinget
Bjørn Iversen Medlem Trøndelag fylkeskommune

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Odd Bjørnar Bjørkås Medlem Sametinget
Pål Sverre Fikse Medlem Verdal

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Sigbjørn Dunfjeld Odd Bjørnar Bjørkås Sametinget
Oddleiv Aksnes Pål Sverre Fikse Verdal

Merknader:
På grunn av koronasituasjonen ble styremøte gjennomført på Teams videokonferanse.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Inge Hafstad Fungerende nasjonalparkforvalter
Sigbjørn Strand Påtroppende nasjonalparkforvalter
Hilde Ely-Aastrup Statsforvalteren i Trøndelag

Andre
Navn Representerer
Ole Morten Sand Statens naturoppsyn
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Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møte.

Bente Estil, leder Anne Berit Lein, nestleder Kjell Jøran Jåma

Anna Liisa Jåma Sigbjørn Dunfjeld Eva Anette Wilks

Borgny Grande Oddleiv Aksnes Arnt Einar Bardal

Bjørn Iversen
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Saksliste

Utvalgssaksnr. Innhold Arkivsaksnr.

ST 01/2021 Godkjenning av innkallelse, saksliste og 2021/202
protokoll fra møte 24. november 2020

ST 02/2021 Referatsaker 2021/202

ST 03/2021 Rapport - administrative vedtak 15.11.2020 – 05.03.2021 2021/202

ST 04/2021 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak - godkjenning 2020/13819
av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

ST 05/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning 2020/14779
av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre

ST 06/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning 2020/14766
av platting ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum

ST 07/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av hundegård, 2020/13819
vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 –
Marit og Gunnar Børøsund

ST 08/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av 2020/12314
gjeterhytte i reindrift – Jon Andreas Stenfjell

ST 09/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggssøknad driftsplan 2019/13225
Holden fjellgård 2020 – 2024 – Statskog

ST 10/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppgradering av 2020/7108
kjøretrasé inn til Harbakvollen – Harbakvollen Seterlag

ST 11/2021 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av 2020/13587
frittstående solcellepanel og vindmølle ved hytte Skjækervatnet 34
– Erling Fuglesang

ST 12/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – partnerskapsavtale 2021/202
med Lierne Nasjonalparksenter IKS

ST 13/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – flytting av nasjonalparkbauta og 2021/2765
klopplegging av eksisterende sti mot Heggsjøen

ST 14/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – fordeling av 2020/12928
tiltaksmidler

ST 15/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – disponering av 2020/12928
midler til drift, forvaltningsplan/besøksstrategi, arbeid med nettsted

ST 16/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – sanering av telefonlinja 2020/14627
mellom fjellgårdene i Snåsa
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ST 17/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avvik i byggesak etter tilsyn 2021/1865
på Snåsa fjellstyre sin utleiehytte Ryplia

ST 18/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – opprydding etter midlertidig 2021/2274
reingjerde – rapport fra Statens naturoppsyn

ST 19/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – supplerende vern – 2021/847
forslag om utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av
naturreservat

ST 20/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde 2020/672
– utlevering av utstyr etter opprydding av ulovlig camp

ST 21/2021 Eventuelt 2021/202
• Møteplan for 2021
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 01/2021 10.03.2021

ST 01/2021 NP-2021-01 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 24. november
2020

Dokumenter i saken
1. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

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 04/2021 – 07/2021.

Forslag fra Bente Estil
• Nasjonalparkstyret behandler sakene ST 04/2021 – 07/2021 til slutt i møte, etter sak ST

21/2021.

Vedtak
• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-

Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 24. november 2020 med følgende endring på
rekkefølgen av sakene på sakslisten:

o Nasjonalparkstyret behandler sakene ST 04/2021 – 07/2021 til slutt i møte, etter sak
ST 21/2021.

Forvalters tilrådning
• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-

Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 24. november 2020.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 02/2021 10.03.2021

ST 02/2021 NP-2021-02 Referatsaker

Referatsaker i perioden 15. november 2020 – 5. mars 2021

Ref.nr. Beskrivelse Arkivnr.
01/2021 Møteprotokoll fra fellesmøte Lierne Nasjonalparksenter IKS, 2020/168

Rådgivende utvalg og Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
24. november 2020

• Utsendt i e-post datert 2. desember 2020

02/2021 Møteprotokoll fra bestillingsdialogmøte 1 – 11. desember 2020 2020/168
• Utsendt i e-post datert 23. desember 2020

03/2021 Møteprotokoll fra AU-møte den 18. desember 2020 2020/168
• Utsendt i e-post datert 23. desember 2020

04/2021 Møteprotokoll fra e-post møte i AU 12. – 14. januar 2021 2021/202
• Utsendt i e-post datert 18. januar 2021

05/2021 Møteprotokoll fra e-post møte i AU 20. – 22. januar 2021 2021/202
• Utsendt i e-post datert 25. januar 2021

06/2021 Møteprotokoll fra Teams møte i AU 19. februar 2021 2021/202
• Utsendt i e-post datert 25. februar 2021

07/2021 Møteprotokoll fra e-post møte i AU 24. – 26. februar 2021 2021/202
• Utsendt i e-post datert 1. mars 2021

08/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - PBL-vurdering av utvidelse av 2020/14125
uthus ved egen hytte - Arild Dahl - Snåsa kommune 050121

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021

09/2021 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven – 2021/644
Miljødirektoratet 140121

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021

10/2021 Forlengelse av tillatelse til Tolletaten – Miljødirektoratet 050121 2020/4075
• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021

11/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen 2020/13794
hytte - Arne Rannem - Snåsa kommune 070121

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021

12/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen 2020/13509
hytte - Arve Lægran - Steinkjer kommune 140121

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021
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13/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen 2020/13247
hytte - Ragnhild og Håvard Kvalheim - Steinkjer kommune 140121

• Utsendt i e-post datert 19. januar 2021

14/2021 Tilbakemelding på anmodning om ekstra forvalterstilling Blåfjella- 2020/14760
Skjækerfjella-Lierne NP-styre – Klima- og miljødepartementet 050121

• Utsendt i e-post datert 6. januar 2021

15/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ferdigmelding utvidelse av 2021/414
fraukjeller Holden fjellgård - Statskog 080121

• Utsendt i e-post datert 6. mars 2021

16/2021 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - informasjon om 2020/4444
ny nasjonalparkstyre.no - Miljødirektoratet 121220

• Utsendt i e-post datert 6. mars 2021

17/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen 2020/14506
hytte - Arnhild Opdahl - Steinkjer kommune 270121

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021

18/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen 2020/14301
hytte - Bjørn Tore Farbu - Steinkjer kommune 250121

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021

19/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen 2020/14565
hytte - Jan Erik Heggli - Steinkjer kommune 260121

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021

20/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen 2020/14684
hytte - Jon Robert Dalemark - Steinkjer kommune 260121

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021

21/2021 Skjækra landskapsvernområde - PBL-vurdering av platting ved egen 2020/14842
hytte - Styrk Fjærtoft - Steinkjer kommune 250121

• Utsendt i e-post datert 29. januar 2021

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 03/2021 10.03.2021

ST 03/2021 NP-2021-03 Rapport - administrative vedtak 15. november 2020 – 5. mars 2021

Administrative vedtak i perioden 15. november 2020 – 5. mars 2021

ADM/nr Beskrivelse Arkivnr.
119/2020 Holden naturreservat – bruk av snøscooter gjennom naturreservatet 2020/1274

og inn til hyttene i Fossdalen – Lierne Skogforvaltning 271120

120/2020 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter for leiekjøring inn til 2020/12523
Langlihytta – Fjellstyrene i Lierne 011220

121/2020 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte ved 2020/13123
Storflyvatnet – Jan Inge Olsen 011220

122/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til 2020/13302
langtidsleid hytte ved Tverråkroken – Alf Gunnar Karlgård 011220

123/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen 2020/13441
hytte/seter Grunntjønnvollen – Per Rønning 021220

124/2020 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen hytte Leifhytta i 2020/14045
Luterdalen – Knut Georg Sandvik 041220

125/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av leiekjøring inn til 2020/14113
fjellstyrets hytte i Ryplia – Snåsa fjellstyre 081220

126/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til 2020/14284
egen hytte vedMedalsvatnet – Sigve Søråsen 101220

127/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for 2020/14342
uthenting av sau fra Heinådalen – Skjækerfjella Beitelag 141220

128/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen 2020/14133
hytte/seter Kulslivollen – Per Ivar Berg 161220

129/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen 2020/14300
hytte ved Holmtjønnfjellet – Leif Audun Strand 171220

130/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til egen 2020/14512
hytte ved Holmtjønnfjellet – Bjørg Ekker 171220

131/2020 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse 2020/14342
med beitedyrleting – Skjækerfjella Beitelag 211220

01/2021 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter til oppkjøring av skiløyper – 2020/14434
Lierne IL Ski 040121
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02/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter og montering 2020/14082
av viltkamera – kongeørn og jaktfalk – Nord Universitet 050121

03/2021 Arvasslia naturreservat – bruk av egen snøscooter ved leie av 2020/14285
Arvaslihytta – Per Steinar Flasnes 060121

04/2021 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – bruk av snøscooter for 2021/319
transport av materialer gjennom naturreservatet – Fjellstyrene i
Lierne 110121

05/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark -bruk av snøscooter til egen 2021/301
hytte/seter Grunntjønnvollen – Johan Rune Schei 110121

06/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – endring av vedtak 2020/14113
ADM-2020-125 – godkjenning av leiekjører – Snåsa fjellstyre 110121

07/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til 2020/14762
utleiehyttene Storbekkdalen, Bjarnetjern og Lakavassbu –
AS Værdalsbruket 130121

08/2021 Lierne nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse med 2021/685
plukkhogst av ved – Rørtjønnhytta – Odd Arne Bratland 200121

09/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for tilsyn 2021/706
med båt ved Vivassfiskløysa – Kjell Tyldum 200121

10/2021 Lierne nasjonalpark – rydding og tilsyn med Riksgrensen mellom 2020/14649
Norge og Sverige – Lantmäteriet 210121

11/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for 2021/940
vitenskapelige undersøkelser – NINA 260121

12/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter for 2021/1366
transport av varer og utstyr til egen hytte – Harald Setsaas 290121

13/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til organisert ferdsel 2021/454
til fots – Fri og Vill AS 010221

14/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til å arrangere 2021/455
vinterprøver stående fuglehunder – Namdal Fuglehundklubb 010221

15/2021 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat – bruk av snøscooter for 2021/319
transport av materialer gjennom naturreservatet –
Fjellstyrene i Lierne 020221

16/2021 Arvasslia naturreservat – avslag på søknad om bruk av egen 2021/1365
snøscooter inn til leid Arvaslihytta – Kåre Norum 020221

17/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avslag på søknad om bruk 2021/1579
av egen snøscooter inn til leid Andorsjøhytta –
Eirik Kjøglum Omli 020221
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18/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter til 2021/1657
oppkjøring av skiløyper – Vera Hytteservice 090221

19/2021 Guslia naturreservat – bruk av snøscooter for transport av ved 2021/1811
inn til Jakthytta – Gusli Skog 160221

20/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til 2021/1920
egen hytte ved Gjefsjøen – Knut Hjalmar Rande 170221

21/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter inn til 2021/2269
Bringsvollen – Ingjerd Trefjord og Torgrim Voll 190221

22/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – bruk av snøscooter i forbindelse 2019/13341
med vedhogst ved Holden Fjellgård –
Nord-Trøndelag Turistforening 250221

23/2021 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avslag på søknad om 2021/2205
ervervskjøring med snøscooter inn til Holden Fjellgård –
Leif Kåre Bergli 250221

Behandling i møte:
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 04/2021 10.03.2021

ST 04/2021 NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak - godkjenning av
platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-04 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børøsund 281120
2. NP-2021-04 vedlegg 2 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund

181220
3. NP-2021-04 vedlegg 3 - klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og

fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 040121
4. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020
5. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

Bakgrunn
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 (24. november 2020):
• 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.

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.
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• 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.

• 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.
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Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i
Snåsa kommune.

Klagen
Gunnar og Marit Børøsund (heretter kalt klager) klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av
vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen er 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.

Klager påpeker at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bålplass når de tok
over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års bruk, slik at de
valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen. De vil gjerne fortsette å bruke
plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med tanke på størrelsen på
plattinger.

Behandling i møte
• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 04/2021.

Bente Estil fremmet forslag om at klagen tas til følge og at kulepunkt fire i vedtak datert 18.
desember 2020 i sak AU 21/2020 endres fra:

• 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.
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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.

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.

Votering
• Bente Estil sitt forslag – 9 stemmer
• Forvalters tilrådning – 0 stemmer

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.

Forvalters tilrådning
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder kulepunkt fire i arbeidsutvalgets
vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21:

• 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 sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 05/2021 10.03.2021

ST 05/2021 NP-2021-05 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting ved
hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-05 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Jan Erik Wettre 271220
2. NP-2021-05 vedlegg 2 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Jan Erik

Wettre 270121
3. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020
4. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

Bakgrunn
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 (24. november 2020):
• 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.

På grunn av plattingenes størrelse anbefalte fungerende nasjonalparkforvalter ovenfor
arbeidsutvalget at søknaden ble behandlet av nasjonalparkstyret, noe arbeidsutvalget sluttet seg til.
Dette ble formidlet til søker i brev datert 27. januar 2021.

Behandling i møte
• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 05/2021.

Bente Estil fremmet forslag om at plattingene og hundehuset godkjennes som omsøkt.

Votering
• Bente Estil sitt forslag – 9 stemmer
• Forvalters tilrådning – 0 stemmer

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:

• 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).
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• 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: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10
med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.
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Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i
Steinkjer kommune.

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 avslås 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).
• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a 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. mai 2021.

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. desember 2021
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.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 06/2020 10.03.2021

ST 06/2021 NP-2021-06 Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plattinger – Rune
Fossum

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-06 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting – Rune Fossum 271220
2. NP-2021-06 vedlegg 2 - tegninger av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune

Fossum 211220
3. NP-2021-06 vedlegg 3 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum

211220
4. NP-2021-06 vedlegg 4 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune Fossum

211220
5. NP-2021-06 vedlegg 5 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger – Rune Fossum

270121
6. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020
7. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

Bakgrunn
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 (24. november 2020):
• 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.

På grunn av plattingenes størrelse anbefalte fungerende nasjonalparkforvalter ovenfor
arbeidsutvalget at søknaden ble behandlet av nasjonalparkstyret, noe arbeidsutvalget sluttet seg til.
Dette ble formidlet til søker i brev datert 27. januar 2021.

Behandling i møte
• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 06/2021.

Bente Estil fremmet forslag om at plattingene godkjennes som omsøkt.

Votering
• Bente Estil sitt forslag – 9 stemmer
• Forvalters tilrådning – 0 stemmer

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:

• 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 7med
Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.
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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.

Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte Setertjønna 7 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.

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 avslås søknaden fra Rune Fossum om
oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7med
Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer kommune.

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Rune Fossum tillatelse til oppføring av
plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr
157/2/25 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 91,5 m2 til maksimum 60,0 m2 innen 1. mai 2021.

o Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget.
o Frist for å reduseres dagens plattinger på 91,5 m2 til maksimum 60,0 m2 settes til

31. desember 2021
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.
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• 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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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 07/2021 10.03.2021

ST 07/2021 NP-2021-07 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av hundegård,
vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken:
1. ST-2021-07 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om oppføring av hundegård,

vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 281120
2. NP-2021-07 vedlegg 2 - vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av plattinger ved hytte

Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 181220

Bakgrunn
Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra
landskapsvernområdemed informasjon om forholdet med plattinger oppmot 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.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den 28.
november 2020 om godkjenning av platting til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i
Snåsa kommune. Denne søknaden ble behandlet av arbeidsutvalget den 18. desember 2020, og klage
på arbeidsutvalgets vedtak i sak AU-2020-21 blir behandlet under dette møte (se sak NP-2021-04).

I søknaden kom det også frem at det er oppført en hundegård på 16 m2 i 2017, og en vedbod på 12,5
m2 og et aggregathus på 1,0 m2, de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse
bygningene/anleggene er, så langt fungerende nasjonalparkforvalter har kunnskap om, omsøkt i
forhold til verneforskriften. Fungerende nasjonalparkforvalter anså søknaden fra Marit og Gunnar
Børøsund også som en søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av
søknaden er ikke delegert ned til arbeidsutvalget, og må behandles av nasjonalparkstyret. Med
bakgrunn i dette ble saken lagt frem ovenfor nasjonalparkstyret.

Behandling i møte
• Anne Berit Lein fratrådte møte under behandling av sak ST 07/2021.
• Ellers ingen kommentarer

Vedtak
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.
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• 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.

Fig. 1: Byggetegninger av hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
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Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 med
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.

Forvalters tilrådning:
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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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 08/2021 10.03.2021

ST 08/2021 NP-2021-08 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av gjeterhytte
i reindrift – Jon Andreas Stenfjell

Dokumenter i saken:
1. ST-2021-08 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppføring av

gjeterhytte i reindrift – Jon Andreas Stenfjell 281020
2. NP-2021-08 vedlegg 2 - kart - søknad om oppføring av gjeterhytte - Jon Andreas Stenfjell

281020
3. NP-2021-08 vedlegg 3 - byggetegninger og grunneiertillatelse m.m. - søknad om oppføring av

gjeterhytte - Jon Andreas Stenfjell 281020
4. NP-2021-08 vedlegg 4 - ber om reindriftsfaglig vurdering - søknad om oppføring av

gjeterhytte - e-post 131120
5. NP-2021-08 vedlegg 5 - reindriftsfaglig vurdering - søknad om oppføring av gjeterhytte -

Statsforvalteren i Trøndelag reindrift 151220

Bakgrunn
Det vises til søknad datert 28. oktober 2020 fra Jon Andreas Stenfjell der det søkes om dispensasjon
fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark for oppføring av ny
gjeterhytte med uthus. Ny gjeterhytte er planlagt til 36,7 m2 (7,80 meter x 4,70 meter) pluss et
takutstikk foran inngangen på 1,2 meter, noe sommedfører at bebygd areal er på 42,3 m2 (9,00
meter x 4,70 meter) (se fig. 1). Uthuset er planlagt til 11,5 m2 (4,8 meter x 2,4 meter) (se fig. 2).
Bygningene er planlagt oppsatt ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune (se fig.
3).

Behandling i møte
Forslag fra Kjell Jøran Jåma om at kulepunkt fire endres fra:

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

Til:
• Behov for motoriserte kjøretøy for transport av bygningsmaterialer og utstyr skjer med

hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.2b og f, som blant annet sier at verneforskriften ikke
er til hinder for bruk av snøscooter i forbindelse med reindrift (6.2b) og bruk av luftfartøy for
nødvendig person- og godstransport til og fra reindriftens sommerboplass i Hykla (6.2f).

Votering
Forslag fra Kjell Jøran Jåma – 10 stemmer
Forvalters tilrådning – 0 stemmer

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 Jon Andreas Stenfjell tillatelse
til oppføring av gjeterhytte og uthus ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte med
følgende vilkår:
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o Gjeterhytta skal være på 36,7 m2 (7,80 meter x 4,70 meter) pluss et takutstikk foran
inngangen på 1,2 meter, noe som medfører at bebygd areal er på 42,3 m2 (9,00
meter x 4,70 meter), i tråd med byggetegningene (se fig. 1).

o Uthuset skal være på 11,5 m2 (4,8 meter x 2,4 meter), i tråd med byggetegningene
(se fig. 2).

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

kommune (se fig. 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
• Behov for motoriserte kjøretøy for transport av bygningsmaterialer og utstyr skjer med

hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.2b og f, som blant annet sier at verneforskriften ikke
er til hinder for bruk av snøscooter i forbindelse med reindrift (6.2b) og bruk av luftfartøy for
nødvendig person- og godstransport til og fra reindriftens sommerboplass i Hykla (6.2f).

• 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 gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne kommune.
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Fig. 1: Tegninger over omsøkt uthus til gjeterhytte ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte i Lierne
kommune.
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Fig. 3: Kart som viser planlagt plassering av gjeterhytte og uthus 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 Jon Andreas Stenfjell tillatelse
til oppføring av gjeterhytte og uthus ved Hykla, sommerboplassen til Låarte sijte med
følgende vilkår:

o Gjeterhytta skal være på 36,7 m2 (7,80 meter x 4,70 meter) pluss et takutstikk foran
inngangen på 1,2 meter, noe som medfører at bebygd areal er på 42,3 m2 (9,00
meter x 4,70 meter), i tråd med byggetegningene (se fig. 1).

o Uthuset skal være på 11,5 m2 (4,8 meter x 2,4 meter), i tråd med byggetegningene
(se fig. 2).

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

kommune (se fig. 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
• Det må søkes særskilt om dispensasjon fra vernebestemmelsene ved behov for motoriserte

kjøretøy for transport av bygningsmaterialer og utstyr. Søknaden må beskrive omfanget. Det
vil ikke bli gitt tillatelse til barmarkskjøring.

• Før oppstart må tiltaket godkjennes av Lierne kommune i forhold til plan- og bygningslov
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 09/2021 10.03.2021

ST 09/2021 NP-2021-09 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tilleggssøknad driftsplan Holden
fjellgård 2020 – 2024 – Statskog

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-09 vedlegg 1 - tilleggssøknad om bruk av påhengsmotor på båt over Skjeldbreien -

driftsplan Holden fjellgård - Statskog SF 041220
2. NP-2021-09 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - driftsplan for næringsvirksomhet

2020 - 2024 - Statskog SF Holden
3. NP-2021-09 vedlegg 3 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - saksfremlegg til sak NP-2020-45

driftsplan for Holden

Bakgrunn
Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november 2020 behandlet styret godkjenning av driftsplan
fra Statskog SF angående Holden Fjellgård for perioden 2020 – 2024 i sak NP-2020-45.

Ved en forglemmelse har ikke Statskog ført opp behovet for bruk av påhengsmotor på båt over
Skjeldbreien under driftsplanens punkt 5 Sammendrag for dispensasjon, mens det er beskrevet
lengre frem i driftsplanen. Behovet for seterfolket på Holden Fjellgård er ca. 2 turer pr. uke, samt
noen ekstra turer i forbindelse med forberedelser og avslutning av sesongen. Statskog søker derfor
om 20 turer pr. år.

Behandling i møte
• Ingen kommentarer

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak (endringer i
kursiv):

• Driftsplanen for Holden Fjellgård, Gnr/Bnr. 72/1 legges til grunn for dispensasjoner for
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark.

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

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

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

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 f) for å benytte motor med maksimum 5
hk på båt over Skjeldbreien, jfr. beskrivelsen i driftsplanen.

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

• Dispensasjonen gjelder for perioden 2020 – 2024, fra 24. november 2020 og fram til 30. april
2024.
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• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold:
o Inntil 12 kubikk uttak av trevirke hvert år.
o Inntil 4 dg uttransportering av trevirke i nærheten av gården.
o Inntil 26 turer for transport med snøscooter samlet for all aktivitet inne på Holden; -

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

o Gjelder for godkjent leiekjører(e)
o Inntil 20 turer med motor på båt over Skjeldbreien

• Tillatelsen gjelder for kjøring på snødekt mark til og med 30. april hvert år.
• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor

nasjonalparkens grenser.
• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne.
• Det skal føres kjørebok og sendes inn en enkel rapport for hvert år.
• Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt

kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov.

Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall besøk –
utleiedøgn- og persondøgn på utleiehyttene.

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

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

Vedtaket erstatter vedtak i sak NP-2020-45 fattet av Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre den 24. november 2020.

Forvalters tilrådning
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak (endringer i
kursiv):

• Driftsplanen for Holden Fjellgård, Gnr/Bnr. 72/1 legges til grunn for dispensasjoner for
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark.

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

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

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

• Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 f) for å benytte motor med maksimum 5
hk på båt over Skjeldbreien, jfr. beskrivelsen i driftsplanen.

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

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

• Dispensasjonen gjelder for følgende forhold:
o Inntil 12 kubikk uttak av trevirke hvert år.
o Inntil 4 dg uttransportering av trevirke i nærheten av gården.
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o Inntil 26 turer for transport med snøscooter samlet for all aktivitet inne på Holden; -
for frakt av leietakere, utstyr, tilsyn og vedlikehold på vinterstid, og til forberedelser
og etterarbeid i forbindelse med setringen.

o Gjelder for godkjent leiekjører(e)
o Inntil 20 turer med motor på båt over Skjeldbreien

• Tillatelsen gjelder for kjøring på snødekt mark til og med 30. april hvert år.
• Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen og hogsten som befinner seg innenfor

nasjonalparkens grenser.
• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av denne.
• Det skal føres kjørebok og sendes inn en enkel rapport for hvert år.
• Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt

kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
• Grunnlaget for dispensasjonen er driftsplanen der det beskrives et næringsmessig behov.

Derfor kreves det en enkel rapport som inneholder opplysninger om antall besøk –
utleiedøgn- og persondøgn på utleiehyttene.

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

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

Vedtaket erstatter vedtak i sak NP-2020-45 fattet av Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre den 24. november 2020.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 10/2021 10.03.2021

ST 10/2021 NP-2021-10 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om oppgradering av
kjøretrasé inn til Harbakvollen – Harbakvollen Seterlag

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-10 vedlegg 1 - oversendelsesbrev - rapport fra SNO - befaring kjøretrasé for

Harbakvollen seterlag - 121120
2. NP-2021-10 vedlegg 2 - rapport fra SNO - befaring kjøretrasé for Harbakvollen seterlag –

121120
3. NP-2021-10 vedlegg 3 - forslag til kjøretrasé inn til Harbakvollen - e-post til Harbakvollen

Seterlag 180221
4. NP-2021-10 vedlegg 4 - vedlegg 1 til e-post datert 180221 - e-post til Harbakvollen Seterlag

180221
5. NP-2021-10 vedlegg 5 - vedlegg 2 til e-post datert 180221 - e-post til Harbakvollen Seterlag

180221
6. NP-2021-10 vedlegg 6 - vedlegg 3 til e-post datert 180221 - e-post til Harbakvollen Seterlag

180221
7. NP-2021-10 vedlegg 7 - tilbakemelding på forslag til kjøretrasé inn til Harbakvollen - e-post

fra Harbakvollen Seterlag 180221
8. NP-2021-10 vedlegg 8 - vedlegg til e-post fra Harbakvollen Seterlag 180221
9. NP-2021-10 vedlegg 9 - kart over endelig forslag til kjøretrasé inn til Harbakvollen
10. NP-2021-10 vedlegg 10 - avgjørelse i klagesak - barmarkskjøring inn til Harbakvollen - Mdir

200315
11. NP-2021-10 vedlegg 11 - avgjørelse i klagesak - barmarkskjøring inn til Harbakvollen - Mdir

260116

Behandling i møte
• Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om at det i forbindelse med oppgraderingen av

kjøretraseen inn til Harbakvollen vil være behov for inntil tre bruer over bekker langs
traseen. Harbakvollen Seterlag må søke særskilt om tillatelse etter verneforskriften for disse
bruene. I tråd med delegeringsvedtak i sak NP-2016-11 fattet av nasjonalparkstyret den 11.
april 2016 kan disse søknadene behandles av Arbeidsutvalget.

• Ellers ingen kommentarer

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak, jf. § 4 Generelle
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet
følgende vedtak:

• Harbakvollen Seterlag gis tillatelse til å forsterke kjøretraseen mellomMelasletta og inn til
Harbakvollen etter trasé som er inntegnet på kart i fig. 1. Traseen forsterkes på slitasjesvake
partier ved klopplegging, kavellegging og bruk av GEO-nett.

o Nøyaktig trasé skal gås opp med GPS, og traseen skal forsiktig merkes i terrenget før
arbeidet starter.

o Hvor det skal klopplegges, kavellegges eller legges ned GEO-nett skal anmerkes i kart.
Dette kan gjøres etappevis i forhold til hvilken parsell som skal utbedres det enkelte
året.

o GPS-spor sende nasjonalparkstyret etter nærmere avtale med nasjonalparkforvalter.
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• Harbakvollen Seterlag gis tillatelse til å lage en liten skjæring ned til Gravdalen ved punkt
anmerket på kart i fig. 2.

o Nasjonalparkforvalter skal gis anledning til å være med under gravearbeidet.
• Nødvendig bruk av motorferdsel for gjennomføring av tiltakene må omsøkes særskilt.
• Denne tillatelsen gjelder kun i forhold til naturmangfoldloven og verneforskriften forBlåfjella-

Skjækerfjella nasjonalpark, og gjelder kun for den delen av traseen som befinner seg innenfor
nasjonalparkens grenser.

• Tiltakene skal også godkjennes/vurderes av Verdal kommune i forhold til plan- og
bygningslov. Kopi av skriftlig godkjennelse/vurdering sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre før arbeidet starter.

Fig. 1: Kartskisse over foreslått kjøretrasé fra Melasletta og inn til Harbakvollen.

Fig. 2: Kartskisse som viser starten på foreslått kjøretrasé fra Melasletta, med angitt plass for planlagt liten
skjæring ned til Gravdalen (firkant med blå bakgrunn).
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Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak, jf. § 4 Generelle
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet
følgende vedtak:

• Harbakvollen Seterlag gis tillatelse til å forsterke kjøretraseen mellomMelasletta og inn til
Harbakvollen etter trasé som er inntegnet på kart i fig. 1. Traseen forsterkes på slitasjesvake
partier ved klopplegging, kavellegging og bruk av GEO-nett.

o Nøyaktig trasé skal gås opp med GPS, og traseen skal forsiktig merkes i terrenget før
arbeidet starter.

o Hvor det skal klopplegges, kavellegges eller legges ned GEO-nett skal anmerkes i kart.
Dette kan gjøres etappevis i forhold til hvilken parsell som skal utbedres det enkelte
året.

o GPS-spor sende nasjonalparkstyret etter nærmere avtale med nasjonalparkforvalter.
• Harbakvollen Seterlag gis tillatelse til å lage en liten skjæring ned til Gravdalen ved punkt

anmerket på kart i fig. 2.
o Nasjonalparkforvalter skal gis anledning til å være med under gravearbeidet.

• Nødvendig bruk av motorferdsel for gjennomføring av tiltakene må omsøkes særskilt.
• Denne tillatelsen gjelder kun i forhold til naturmangfoldloven og verneforskriften forBlåfjella-

Skjækerfjella nasjonalpark, og gjelder kun for den delen av traseen som befinner seg innenfor
nasjonalparkens grenser.

• Tiltakene skal også godkjennes/vurderes av Verdal kommune i forhold til plan- og
bygningslov. Kopi av skriftlig godkjennelse/vurdering sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre før arbeidet starter.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 11/2021 10.03.2021

ST 11/2021 NP-2021-11 Skjækra landskapsvernområde – søknad om oppføring av frittstående
solcellepanel og vindmølle ved hytte Skjækervatnet 34 – Erling Fuglesang

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-11 vedlegg 1 - søknad om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle for

12V - Erling Fuglesang 231120
2. NP-2021-11 vedlegg 2 - bilde solcellepanel og vindmølle for 12V - Erling Fuglesang 231120
3. NP-2021-11 vedlegg 3 - bilde solcellepanel og vindmølle for 12V - Erling Fuglesang 231120

Bakgrunn
Med bakgrunn i brev fra nasjonalparkstyret angående plattinger datert 26. oktober 2020, muntlig og
annen skriftlig kommunikasjon mellom søker og forvalter, søkte Erling Fuglesang i e-post datert den
23. november 2020 om godkjenning av frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg til
hytte Skjækervatnet 34 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune. I søknaden opplyses det om at
solcellepanel og vindmølle ble oppført i forbindelse med at ny hytte ble oppført etter endelig vedtak i
nasjonalparkstyret den 22. juni 2017 i sak NP-2017-21. Bildene som er lagt ved saken (NP-2021
vedlegg 2 og 3) er hentet fra rapporten fra Statens naturoppsyn etter tilsyn den 29. oktober 2019.

Behandling i møte
• Ingen kommentarer

Vedtak
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.



 
 

37

Fig. 1: Bilde som viser plasseringen av solcellepanel og vindmølle i forhold til hytte Skjækervatnet 34 med
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune.

Forvalters tilrådning:
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.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 12/2021 10.03.2021

ST 12/2021 NP-2021-12 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – partnerskapsavtale
med Lierne Nasjonalparksenter IKS

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-12 vedlegg 1 – Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – forslag til

partnerskapsavtale mellom Lierne Nasjonalparksenter IKS og Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre

2. NP-2021-12 vedlegg 2 - tilbakemelding fra Lierne Nasjonalparksenter etter møte i AU 19.
februar 2021

3. NP-2021-12 vedlegg 3 - samarbeids- og intensjonsavtale 2016 Nasjonalparkforvalter og
Naturporten

4. Møteprotokoll AU-møte - 19. februar 2021

Bakgrunn
Lierne Nasjonalparksenter IKS og Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har alltid hatt et tett
samarbeid med inngåelse av årlige tjenestekjøpsavtaler siden 2012. Nasjonalparkforvalteren sitter på
Naturporten, som er en del av kommunehuset i Lierne kommune. Forvalteren har, sammen med de
andre i kontorfellesskapet, underskrevet en samarbeids- og intensjonsavtale. Avtalen underbygger
det gode samarbeidet mellom forvalter nasjonalparksenteret og nasjonalparkstyret.

Behandling i møte
• Ingen kommentarer

Vedtak
• Forslag til partnerskapsavtale mellom Lierne Nasjonalparksenter IKS og Blåfjella-

Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre godkjennes.

Arbeidsutvalgets tilrådning
• Forslag til partnerskapsavtale mellom Lierne Nasjonalparksenter IKS og Blåfjella-

Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre godkjennes.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 13/2021 10.03.2021

ST 13/2021 NP-2021-13 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – flytting av nasjonalparkbauta og
klopplegging av eksisterende sti mot Heggsjøen

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-13 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - sak til uttalelse - flytting av

bauta og klopping av sti mot Heggsjøen
2. NP-2021-13 vedlegg 2 - prosjektbeskrivelse tiltak flytting av nasjonalparkbauta og

klopplegging av sti
3. NP-2021-13 vedlegg 3 - bilder av dagens og planlagt plassering av nasjonalparkbauta
4. Besøksstrategi for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Bakgrunn
Snåsa kommune har i brev datert 18. februar 2021 sendt ut sak til uttalelse – flytting av
nasjonalparkbauta og klopping/kavellegging av deler av eksisterende sti mot Heggsjøen og inn til
naustområdet ved Langvatnet. Fungerende nasjonalparkforvalter er blitt gjort kjent med saken via en
e-post datert 19. februar 2021 fra plankonsulenten for Nord-Trøndelag reinbeiteområde. Selv om
Snåsa kommune ikke har sendt saken til nasjonalparkstyret for uttalelse, er det forvalters vurdering
viktig at nasjonalparkstyret uttaler seg.

Behandling i møte
• Forslag fra Eva Anette Wilks om å endre setningen før kulepunktene fra:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har ingen innvendinger mot gjennomføringen
av de foreslåtte tiltakene, men ber kommunen om å følge opp følgende punkter:
Til:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ber kommunen om å følge opp følgende
punkter:

• Forslag fra Arnt Einar Bardal om følgende tilleggspunkt:
o Tiltakene må ansees som to adskilte tiltak

Votering
Forslag fra Eva Anette Wilks – 10 stemmer
Forvalters tilrådning – 0 stemmer

Forslag fra Arnt Einar Bardal – 10 stemmer
Forvalters tilrådning – 0 stemmer

Vedtak
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre viser til brev datert 18. februar 2021 fra Snåsa
kommune, sendt til Nord-Trøndelag reinbeiteområde, og videresendt til nasjonalparkstyret av
plankonsulenten reinbeiteområde i e-post datert 19.februar 2021. I nevnte brev ber kommunen om
uttalelse til planlagte tiltak; flytting av nasjonalparkbauta fra Gressåmoen og til Grønningsområdet,
samt klopping/kavellegging av deler av eksisterende sti inn mot Heggsjøen og inn til naustområdet
ved Langvatnet (se fig 1).
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Fig. 1: Kart over prosjektområdet med utgangspunkt fra Grønningen, hovedinnfallsporten for Snåsa kommune

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ber kommunen om å følge opp følgende punkter:
• Kommunen må ha dialog med reindriften og Saemien sijte, slik at tiltakene ikke er til hinder

for utøvelsen av reindrift eller berører samiske kulturminner negativt.
• Endelig plassering av nasjonalparkbautaen bør gjøres i samråd med nasjonalparkstyret.
• Saken må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 49 utenforliggende virksomhet som kan

medføre skade inn i et verneområde.
• Hvis tiltakene berører nasjonalparken direkte, må det søkes nasjonalparkstyret om

dispensasjon fra verneforskriften.
• Tiltakene må ansees som to adskilte tiltak.

Forvalters tilrådning
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre viser til brev datert 18. februar 2021 fra Snåsa
kommune, sendt til Nord-Trøndelag reinbeiteområde, og videresendt til nasjonalparkstyret av
plankonsulenten reinbeiteområde i e-post datert 19.februar 2021. I nevnte brev ber kommunen om
uttalelse til planlagte tiltak; flytting av nasjonalparkbauta fra Gressåmoen og til Grønningsområdet,
samt klopping/kavellegging av deler av eksisterende sti inn mot Heggsjøen og inn til naustområdet
ved Langvatnet (se fig 1).

Fig. 1: Kart over prosjektområdet med utgangspunkt fra Grønningen, hovedinnfallsporten for Snåsa kommune
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Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har ingen innvendinger mot gjennomføringen av de
foreslåtte tiltakene, men ber kommunen om å følge opp følgende punkter:

• Kommunen må ha dialog med reindriften og Saemien sijte, slik at tiltakene ikke er til hinder
for utøvelsen av reindrift eller berører samiske kulturminner negativt.

• Endelig plassering av nasjonalparkbautaen bør gjøres i samråd med nasjonalparkstyret.
• Saken må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 49 utenforliggende virksomhet som kan

medføre skade inn i et verneområde.
• Hvis tiltakene berører nasjonalparken direkte, må det søkes nasjonalparkstyret om

dispensasjon fra verneforskriften.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 14/2021 10.03.2021

ST 14/2021 NP-2021-14 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – fordeling av
tiltaksmidler

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-14 vedlegg 1 - Søknad om tiltaksmidler i 2021 over post 1420.31
2. NP-2021-14 vedlegg 2 - Omsøkte og tildelte midler 2021 over post 14.20.21 og 1420.31
3. NP-2021-14 vedlegg 3 - presisering - tiltaksmidler over post 1420.31 kan benyttes til

kjøretrasé inn til Harbakvollen - Mdir 020221
4. Besøksstrategi for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
5. Møteprotokoll AU-møte - 19. februar 2021

Bakgrunn
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre søkte den 8. januar 2021 om tiltaksmidler over post
1420.31. Det ble søkt om midler på til sammen kr 1 130 000,- til gjennomføring av 13 forskjellige
tiltak, samt for utplassering av ferdselstellere.

Miljødirektoratet har i 2021 tildelt kr 550 000,- i tiltaksmidler til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre, hvorav kr 30 000,- går direkte til lokalt SNO for disse tre tiltakene:

• Tiltak 8 (vedlegg 1) – Tilrettelegging ved rasteplasser i Skjækra landskapsvernområde – kr
10 000,-

• Tiltak 9 (vedlegg 1) – Tilrettelegging ved rasteplasser i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – kr
10 000,-

• Tiltak 11 (vedlegg 1) – Opprydding av gammel leirplass i Berglimyra og Klumplifjellet
naturreservat – kr 30 000,-

Gjennomføring av disse tre tiltakene vil skje ved hjelp av tjenestekjøp fra SNOmed fjellstyrene i
Lierne, Snåsa fjellstyre og Steinkjer kommuneskoger.

Utenom de tiltaksmidlene som gikk direkte til lokalt SNO fikk nasjonalparkstyret dermed tildelt kr
520 000,- som styret disponerer til gjennomføring av resterende tiltak i verneområdene i 2021. Av de
ti resterende tiltakene det var søkt om midler til, ble tre tiltak definert til å være utenfor
postformålet med ordningen av Miljødirektoratet:

• Tiltak 2 (vedlegg 1) – Harbakvollen – opparbeidelse av kjøretrasé
• Tiltak 6 (vedlegg 1) – Tilrettelegging friluftsliv ved hovedinnfallsportene for Blåfjella-

Skjækerfjella nasjonalpark
• Tiltak 7 (vedlegg 1) – Tilrettelegging friluftsliv ved hovedinnfallsportene for Lierne

nasjonalpark

Etter henvendelse fra fungerende nasjonalparkforvalter har Miljødirektoratet uttalt i e-post datert 2.
februar d.å. at dersom nasjonalparkstyret innenfor bevilgende midler ønsker å prioritere midler til
opparbeidelse av kjøretrasé inn til Harbakvollen vil ikke direktoratet motsette seg det.

Behandling i møte
Forslag fra Eva Anette Wilks:

• Tiltak 3) Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – oppgradering av hovedinnfallsport ved
Grønningen:
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Det holdes igjen kr 45 000,- i påvente av enighet mellom tiltakshaver Statskog/Snåsa
fjellstyre og reindrifta, jf. sak ST 13/2021 om flytting av nasjonalparkbauta og klopplegging av
eksisterende sti mot Heggsjøen

Votering
Forslag fra Eva Anette Wilks – 2 stemmer
Arbeidsutvalgets tilrådning – 8 stemmer

Vedtak
Med bakgrunn i tildelingen fra Miljødirektoratet på kr 520 000,- over post 1420.31 tiltak i
verneområder vedtar Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre følgende fordeling av
tiltaksmidlene (eks. mva):
Pri. Prosjekt Omsøkt

beløp
Tildelt
beløp

Økonomiansv. / Merkand

1) Lierne nasjonalpark: Raudbergstien
– hovedinnfallsporten inn til Lierne
nasjonalpark

65 000 65 000 Forvaltningsmyndigheten

2) Blåfjella/Skjækerfjella
nasjonalpark: Oppgradering av
hovedinnfallsporten på Lifjellet
etter ny designmanual.
Prosjektering gjøres av Lierne
nasjonalparksenter i samarbeid med
NP-forvalter. Midler til prosjektering
i tråd med besøksstrategi dekkes av
midler til forvaltningsplan/
besøksstrategi (1420.21-midler).

150 000 140 000 Forvaltningsmyndigheten

3) Blåfjella/Skjækerfjella
nasjonalpark: Oppgradering av
hovedinnfallsporten ved
Grønningen, Snåsa kommune, etter
ny designmanual. Prosjektering
gjøres av Lierne nasjonalparksenter
i samarbeid med Statskog/Snåsa
fjellstyre og NP-forvalter. Midler til
prosjektering i tråd med
besøksstrategi dekkes av midler til
forvaltningsplan/ besøksstrategi
(1420.21-midler).

150 000 195 000 Forvaltningsmyndigheten

4) Blåfjella/Skjækerfjella
nasjonalpark: Etablering av
kjøretrasé inn til Harbakvollen i
Skjækerdalen. Oppfølging av
klagebehandlingen av
Miljødirektoratet

250 000 100 000 Forvaltningsmyndigheten

5) Blåfjella-Skjækerfjella
nasjonalpark: Flytting av
nasjonalparkbautaen fra
Gressåmoen til Grønningsområde.

25 000 10 000 Forvaltningsmyndigheten

6) Alle verneområder: 30 000 10 000 Forvaltningsmyndigheten
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Plakater i trå med nye
designemanual. Informasjon og
Holdningsskapende arbeid i trå med
ny designmanual:
Utarbeiding av nye plakater på
følgende områder:
‐ 15 stk. søppelplakater
‐ 15 stk. symbolplakater søppel
‐ 15 stk. hundehold
‐ 15 stk. fremmede arter ‐ ørekyta 
canadarør
‐ 15 stk. fjellvettregler etter ny 
designmanual

7) Lierne nasjonalpark: Oppgradering
av hovedinnfallsporten ved Muru,
Lierne kommune, etter ny
designmanual. Prosjektering gjøres
av Lierne nasjonalparksenter i
samarbeid med NP-forvalter. Midler
til prosjektering i tråd med
besøksstrategi dekkes av midler til
forvaltningsplan/ besøksstrategi
(1420.21-midler).

150 000 0 Forvaltningsmyndigheten

8) Blåfjella/Skjækerfjella
nasjonalpark:
Restaurering av Lakavasstien. Det
har vært en økende bruk av stien fra
innfallsporten i Berglia og opp til
Lakavatnet. Dette har ført til stor
slitasje og behov for å legge til rette
slik at vi får kanalisert ferdselen slik
at det blir mindre slitasje.

180 000 0 Forvaltningsmyndigheten

Totalt 520 000

Arbeidsutvalgets tilrådning
Med bakgrunn i tildelingen fra Miljødirektoratet på kr 520 000,- over post 1420.31 tiltak i
verneområder vedtar Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre følgende fordeling av
tiltaksmidlene (eks. mva):
Pri. Prosjekt Omsøkt

beløp
Tildelt
beløp

Økonomiansv. / Merkand

1) Lierne nasjonalpark: Raudbergstien
– hovedinnfallsporten inn til Lierne
nasjonalpark

65 000 65 000 Forvaltningsmyndigheten

2) Blåfjella/Skjækerfjella
nasjonalpark: Oppgradering av
hovedinnfallsporten på Lifjellet
etter ny designmanual.
Prosjektering gjøres av Lierne

150 000 140 000 Forvaltningsmyndigheten
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nasjonalparksenter i samarbeid med
NP-forvalter. Midler til prosjektering
i tråd med besøksstrategi dekkes av
midler til forvaltningsplan/
besøksstrategi (1420.21-midler).

3) Blåfjella/Skjækerfjella
nasjonalpark: Oppgradering av
hovedinnfallsporten ved
Grønningen, Snåsa kommune, etter
ny designmanual. Prosjektering
gjøres av Lierne nasjonalparksenter
i samarbeid med Statskog/Snåsa
fjellstyre og NP-forvalter. Midler til
prosjektering i tråd med
besøksstrategi dekkes av midler til
forvaltningsplan/ besøksstrategi
(1420.21-midler).

150 000 195 000 Forvaltningsmyndigheten

4) Blåfjella/Skjækerfjella
nasjonalpark: Etablering av
kjøretrasé inn til Harbakvollen i
Skjækerdalen. Oppfølging av
klagebehandlingen av
Miljødirektoratet

250 000 100 000 Forvaltningsmyndigheten

5) Blåfjella-Skjækerfjella
nasjonalpark: Flytting av
nasjonalparkbautaen fra
Gressåmoen til Grønningsområde.

25 000 10 000 Forvaltningsmyndigheten

6) Alle verneområder:
Plakater i trå med nye
designemanual. Informasjon og
Holdningsskapende arbeid i trå med
ny designmanual:
Utarbeiding av nye plakater på
følgende områder:
‐ 15 stk. søppelplakater
‐ 15 stk. symbolplakater søppel
‐ 15 stk. hundehold
‐ 15 stk. fremmede arter ‐ ørekyta 
canadarør
‐ 15 stk. fjellvettregler etter ny 
designmanual

30 000 10 000 Forvaltningsmyndigheten

7) Lierne nasjonalpark: Oppgradering
av hovedinnfallsporten ved Muru,
Lierne kommune, etter ny
designmanual. Prosjektering gjøres
av Lierne nasjonalparksenter i
samarbeid med NP-forvalter. Midler
til prosjektering i tråd med
besøksstrategi dekkes av midler til
forvaltningsplan/ besøksstrategi
(1420.21-midler).

150 000 0 Forvaltningsmyndigheten
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8) Blåfjella/Skjækerfjella
nasjonalpark:
Restaurering av Lakavasstien. Det
har vært en økende bruk av stien fra
innfallsporten i Berglia og opp til
Lakavatnet. Dette har ført til stor
slitasje og behov for å legge til rette
slik at vi får kanalisert ferdselen slik
at det blir mindre slitasje.

180 000 0 Forvaltningsmyndigheten

Totalt 520 000
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 15/2021 10.03.2021

ST 15/2021 NP-2021-15 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – disponering av
midler til drift, forvaltningsplan/besøksstrategi, arbeid med nettsted

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-15 vedlegg 1 - Omsøkte og tildelte midler 2021 over post 14.20.21 og 1420.31
2. Møteprotokoll AU-møte - 19. februar 2021

Bakgrunn
Arbeidsutvalget vedtok under sitt møte den 19. februar 2021 følgende under sak AU-2021-27
Eventuelt, punkt 1b):

1. Fordeling av midlene til drift av nasjonalparkstyret (post 1420.21)
Fungerende nasjonalparkforvalter utarbeider forslag til fordeling av midlene, som sendes ut til
arbeidsutvalget. Endelig godkjenning av fordelingen vedtas av nasjonalparkstyret den 10. mars 2021.

Fungerende nasjonalparkforvalter sendte ut forslag til arbeidsutvalget om fordeling av midler over
post 1420.21 (driftsmidler, midler til forvaltningsplanarbeid og oppfølging av besøksstrategien) i e-
post datert 4. mars 2021.

Behandling i møte
• Ingen kommentarer

Vedtak
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende fordeling av midler over post 1420.21
for 2021:

Kap/
post

Prosjekt Post Tildelt
beløp

1420.21 M1806 Drifts- utgifter
styre og utvalg

Midlene går til drift av nasjonalparkstyret som
omsøkt

400 000

1420.21 M1835 Forvaltningspl
anarb. /

Besøksforvaltn
ing/

besøksstrategi

Arbeid med revidering av de tre
forvaltningsplanene for Blåfjella/ Skjækerfjella
nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Skjækra
landskapsvernområde.

100 000

1420.21 M1835 Forvaltningspl
anarb. /

Besøksforvaltn
ing/

besøksstrategi

Tjenestekjøpsavtale med Lierne
Nasjonalparksenter for prosjektering –
oppgradering av hovedinnfallsportene på
Lifjellet i Lierne (Grong) og Snåsa i henhold til
godkjent besøksstrategi og i tråd med ny
designmanual. Videreføre arbeidet med en
helhetlig informasjon og kommunikasjons-
strategi, - oppgradere hjemmeside og
facebook, lage en plan / prosjektere og
oppgrader innfallsportene etter ny merkevare
og designemanual, - befaring og sårbarhets-
vurdering av stiene ut fra innfallsportene, - i
dette ligger også å samarbeide med

100 000
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Miljødirektoratet om kart, plakater og
brosjyrer. Brosjyrer for Lierne NP og Blåfjella
/Skjækerfjella NP vil bli ferdigstilt i 2021.

1420.21 M2015 Nettside Tjenestekjøpsavtale med Lierne
Nasjonalparksenter for å arbeide med å
implementere ny nettside
nasjonalparkstyre.no, jf. E-post frå
Miljødirektoratet 17. desember 2020.

75 000

Totalt 675 000

Arbeidsutvalgets tilrådning:
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende fordeling av midler over post 1420.21
for 2021:

Kap/
post

Prosjekt Post Tildelt
beløp

1420.21 M1806 Drifts- utgifter
styre og utvalg

Midlene går til drift av nasjonalparkstyret som
omsøkt

400 000

1420.21 M1835 Forvaltningspl
anarb. /

Besøksforvaltn
ing/

besøksstrategi

Arbeid med revidering av de tre
forvaltningsplanene for Blåfjella/ Skjækerfjella
nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og Skjækra
landskapsvernområde.

100 000

1420.21 M1835 Forvaltningspl
anarb. /

Besøksforvaltn
ing/

besøksstrategi

Tjenestekjøpsavtale med Lierne
Nasjonalparksenter for prosjektering –
oppgradering av hovedinnfallsportene på
Lifjellet i Lierne (Grong) og Snåsa i henhold til
godkjent besøksstrategi og i tråd med ny
designmanual. Videreføre arbeidet med en
helhetlig informasjon og kommunikasjons-
strategi, - oppgradere hjemmeside og
facebook, lage en plan / prosjektere og
oppgrader innfallsportene etter ny merkevare
og designemanual, - befaring og sårbarhets-
vurdering av stiene ut fra innfallsportene, - i
dette ligger også å samarbeide med
Miljødirektoratet om kart, plakater og
brosjyrer. Brosjyrer for Lierne NP og Blåfjella
/Skjækerfjella NP vil bli ferdigstilt i 2021.

100 000

1420.21 M2015 Nettside Tjenestekjøpsavtale med Lierne
Nasjonalparksenter for å arbeide med å
implementere ny nettside
nasjonalparkstyre.no, jf. E-post frå
Miljødirektoratet 17. desember 2020.

75 000

Totalt 675 000
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 16/2021 10.03.2021

ST 16/2021 NP-2021-16 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – sanering av telefonlinja mellom
fjellgårdene i Snåsa

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-16 vedlegg 1 - E-post fra Nord-Trøndelag turistforening 181220 - status sanering av

telefonlinje mellom fjellgårdene i Snåsa
2. NP-2021-16 vedlegg 2 - E-post fra Nord-Trøndelag turistforening 130121 - status sanering av

telefonlinje mellom fjellgårdene i Snåsa
3. NP-2021-16 vedlegg 3 - E-post fra forvalter til Telenor 260121 - ber om tilbakemelding

sanering av telefonlinje mellom fjellgårdene i Snåsa

Bakgrunn
Allerede i 2015 tok Nord-Trøndelag turistforening (NTT) kontakt med Telenor Kabelnett med innspill
om å fjerne stolpene og linjene på det gamle kabelnettet mellom fjellgårdene Holden, Gjefsjøen og
Gaundalen i Snåsa. De fikk tilbakemelding om at de ikke kunne finne igjen kabelnettet i sitt
stolpekart, men ved hjelp av gårds og bruksnummer på fjellgårdene skulle dette bli satt opp på en
saneringsliste, men at det måtte påregnes noe venting. NTT tror det er mest hensiktsmessig at det
kommer en formell og kanskje samlet henvendelse fra styret i nasjonalparken, reindriftsnæringen,
fjellgårdene, kommunen og grunneier.

Behandling i møte
• Ingen kommentarer

Vedtak
• Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre tar saken til orientering og ber

arbeidsutvalget om å følge opp saken videre opp mot Telenor.
o Arbeidsutvalget holder nasjonalparkstyret oppdatert om fremdriften.

• Den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene Gaundalen, Holden og Gjefsjøen i Snåsa
kommune bør snarest bli sanert.

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

arbeidsutvalget om å følge opp saken videre opp mot Telenor.
o Arbeidsutvalget holder nasjonalparkstyret oppdatert om fremdriften.

• Den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene Gaundalen, Holden og Gjefsjøen i Snåsa
kommune bør snarest bli sanert.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 17/2021 10.03.2021

ST 17/2021 NP-2021-17 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – avvik i byggesak etter tilsyn på
Snåsa fjellstyre sin utleiehytte Ryplia

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-17 vedlegg 1 - E-post fra Snåsa fjellstyre 170221 - søknad om utvidelse av

fjellstyrehytte og oppføring av terrasse ved Ryplia
2. NP-2021-17 vedlegg 2 - E-post fra Statens naturoppsyn 090221 - oversendelse av rapport

etter tilsyn i byggesak - Snåsa fjellstyre Ryplia
3. NP-2021-17 vedlegg 3 - Rapport fra Statens naturoppsyn 190121 - tilsyn i byggesak - Snåsa

fjellstyre Ryplia
4. NP-2021-17 vedlegg 4 - E-post fra Statens naturoppsyn 090221 - skisse over oppmålt

fjellstyrehytte Ryplia
5. NP-2021-17 vedlegg 5 - E-post fra forvalter til Snåsa fjellstyre 170221 - ber om kommentarer

til SNOs rapport
6. NP-2021-17 vedlegg 6 - søknad om oppføring av ny hytte ved Ryplia - Snåsa fjellstyre 140916
7. NP-2021-17 vedlegg 7 - byggetegninger fra søknad om oppføring av ny hytte ved Ryplia -

Snåsa fjellstyre 230916
8. NP-2021-17 vedlegg 8 - tillatelse til oppføring av ny hytte ved Ryplia NP-2016-27 - Snåsa

fjellstyre 211116

Bakgrunn
Denne saken må sees i sammenheng med tidligere saker knyttet til oppfølging av avvik i byggesaker
både i Skjækra landskapsvernområde og i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Avviket i byggesakene
er i de fleste sakene forklart med at utlekting og bordkledning ikke er tatt med ved beregning av
arealet på bygningen, noe som er tilfellet i denne saken også. Statens naturoppsyn (SNO
gjennomførte tilsyn 19. januar 2021 og avdekket avvik mellom dispensasjon som ble gitt i 2016 (se
vedlegg NP-2021-17 vedlegg 8), samt at det ikke var gitt tillatelse til oppføring av platting. Oppmålt
areal av fjellstyrehytta var på 39,5 m2, mot 37,0 m2 som det ble gitt tillatelse til.

Behandling i møte
• 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:

• Snåsa fjellstyre gismed hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til å utvide sin
hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa kommune med 2,5 m2, fra 37,0 m2 til
39,5 m2, jf. fig. 1 og 2.

o Arealet er beregnet etter bebygd areal (BYA) etter Norsk standard 3940, målt på
utvendig yttervegg med kledning.

• Snåsa fjellstyre gismed hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til oppføring av
platting på 20,7 m2 i tilknytning til sin hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa
kommune, jf. fig. 1 og 2.

o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av
platting).
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• Tiltakene skal godkjennes/vurderes av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov.
Kopi av skriftlig godkjennelse/vurdering sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre.

Fig. 1: Byggetegninger datert 23. september 2016 hentet fra søknaden fra Snåsa fjellstyre.



 
 

52

Fig. 2: Skisse over oppmålt areal av fjellstyrehytte Ryplia.

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:

• Snåsa fjellstyre gismed hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til å utvide sin
hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa kommune med 2,5 m2, fra 37,0 m2 til
39,5 m2, jf. fig. 1 og 2.

o Arealet er beregnet etter bebygd areal (BYA) etter Norsk standard 3940, målt på
utvendig yttervegg med kledning.

• Snåsa fjellstyre gismed hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d tillatelse til oppføring av
platting på 20,7 m2 i tilknytning til sin hytte ved Ryplia med Gnr/Bnr/Fnr 79/1/9112 i Snåsa
kommune, jf. fig. 1 og 2.

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

• Tiltakene skal godkjennes/vurderes av Snåsa 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 18/2021 10.03.2021

ST 18/2021 NP-2021-18 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – opprydding etter midlertidig
reingjerde – rapport fra Statens naturoppsyn

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-18 vedlegg 1 - oversendelsesbrev - oppsynsrapport fra Statens naturoppsyn om

midlertidig gjerde Gomolia - Mdir 090221
2. NP-2021-18 vedlegg 2 - oppsynsrapport fra Statens naturoppsyn ommidlertidig gjerde

Gomolia - SNO 090221

Bakgrunn
Nasjonalparkstyret har mottatt rapport fra Statens naturoppsyn (SNO) datert 9. februar 2021
angående rester av et midlertidig gjerde i Gomolia, der Skæhkere sijte (Skjækerfjell reinbeitedistrikt)
en av siidaandelene hadde satt opp et midlertidig gjerde for kalving. Under tilsyn den 27. januar 2021
ble det avdekket rester av avfallsbål i myra, gjenlagt plastikk, gjerdestolper og nettingruller. Dette
gjerdet, som ligger igjen, var opprinnelig tenkt til kalvingsgjerde i Skjækerlia, men ble flyttet til
Gomolia, etter avtale med grunneiere og reindriftsutøvere (se NP-2021-18 vedlegg 2).

Behandling i møte
• Ingen kommentarer

Vedtak
• Nasjonalparkstyret tilskriver Skæhkere sijte og ber om en redegjørelse som skal inneholde

plan for opprydding, herunder tidspunkt for når oppryddingen skal være ferdigstilt.
• Frist for å sende redegjørelsen til nasjonalparkstyret settes til 1. april 2021.
• Endelig ordlyd i brevet som sendes Skæhkere sijte avklares mellom forvalter og styreleder.

Forvalters tilrådning
• Nasjonalparkstyret tilskriver Skæhkere sijte og ber om en redegjørelse som skal inneholde

plan for opprydding, herunder tidspunkt for når oppryddingen skal være ferdigstilt.
• Frist for å sende redegjørelsen til nasjonalparkstyret settes til 1. april 2021.
• Endelig ordlyd i brevet som sendes Skæhkere sijte avklares mellom forvalter og styreleder.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 19/2021 10.03.2021

ST 19/2021 NP-2021-19 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – supplerende vern –
forslag om utvidelse av nasjonalparken og innlemmelse av naturreservat

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-19 vedlegg 1 – faglig vurdering av mulige nye nasjonalparkområder - Mdir 130121
2. NP-2021-19 vedlegg 2 - kart og info - utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Bakgrunn
Fylkesmennene (nå Statsforvalter) fikk høsten 2018 i oppdrag fra Miljødirektoratet om å kartlegge,
innenfor visse naturfaglige kriterier kandidatområder for supplerende vern. Det sentrale målet med
oppdraget om supplerende vern var å foreslå områder som inneholder natur som Norge har vernet
for lite av til å oppnå målet om et representativt vern. Manglene er både knyttet til typer natur og
geografisk fordeling. Fylkesmannen i Trøndelag sendte inn sitt innspill til Miljødirektoratet på
etterjulsvinteren i 2019. Her kan dere lese mer om daværende Fylkesmannen sitt innspill:
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Nyheter-miljo-og-klima/2019/02/har-
identifisert-verneverdig-natur/

Behandling i møte
• Ingen kommentarer

Vedtak
• Nasjonalparkstyret tar saken til orientering

Forvalters tilrådning
• Nasjonalparkstyret tar saken til orientering
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 20/2021 10.03.2021

ST 20/2021 NP-2021-20 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde
– utlevering av utstyr etter opprydding av ulovlig camp

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-20 vedlegg 1 - ber om redegjørelse - ulovlig oppsatt camp i nasjonalparken og

landskapsvernområdet – 091120
2. NP-2021-20 vedlegg 2 - redegjørelse - ulovlig oppsatt camp i nasjonalparken og

landskapsvernområdet - eier av ulovlig camp 041220
3. NP-2021-20 vedlegg 3 - tilbakemelding på redegjørelse - ulovlig oppsatt camp i

nasjonalparken og landskapsvernområdet - eier av ulovlig camp 040121

Bakgrunn
I brev datert 14. januar 2020 oversendt Statens naturoppsyn (SNO) rapport om ulovlig oppbygd camp
i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. SNO ble gjort oppmerksomme på at det hadde blitt satt opp en
camp i nasjonalparken sommeren 2019. Campen består av trelemmer som raskt kan monteres opp til
et lavvo-lignende bygg. Campen er satt opp i nasjonalparken ved utløpet av Litj-Brenta på østsiden av
Skjækervatnet i Snåsa kommune.

Eier av ulovlig camp er nå dømt for forholdet i Inntrøndelag Tingrett. Eier av ulovlig camp har tatt
kontakt med både SNO og fungerende nasjonalparkforvalter for å få utlevert utstyret og campen som
ble SNO fraktet ut av verneområdene. Temaet ble tatt opp i møte mellom SNO, Miljødirektoratet og
fungerende nasjonalparkforvalter tirsdag den 2. mars d.å., og konklusjonen er at eier av ulovlig camp
bør få hente ut utstyret som ble beslaglagt av SNO etter oppdrag fra nasjonalparkstyret.

Behandling i møte
• Ingen kommentarer

Vedtak
• Nasjonalparkstyret har ingen innvendinger mot at eier av ulovlig camp kan hente utstyret

som ble beslaglagt av SNO etter oppdrag fra nasjonalparkstyret.
• Eier kan ta kontakt med SNO og/eller fungerende nasjonalparkforvalter for å avtale

tidspunkt for utlevering av utstyret.

Forvalters tilrådning
• Nasjonalparkstyret har ingen innvendinger mot at eier av ulovlig camp kan hente utstyret

som ble beslaglagt av SNO etter oppdrag fra nasjonalparkstyret.
• Eier kan ta kontakt med SNO og/eller fungerende nasjonalparkforvalter for å avtale

tidspunkt for utlevering av utstyret.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 21/2021 10.03.2021

ST 21/2021 NP-2021-21 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - eventuelt
• Møteplan for 2021

Behandling i møte
• Borgny Grande er forhindret fredag den 4. juni 2021
• Ellers ingen kommentarer

Vedtatt møteplan for nasjonalparkstyret 2021
• Fredag 4. juni
• 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

Forslag til møteplan for nasjonalparkstyret 2021
• Fredag 4. juni
• 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

































 
 

 

Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 

Landskapsvernområde Skjækra  

Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@fylkesmannen.no  
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Gunnar Børøsund 
Infanterivegen 55 
7713  Steinkjer 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/13819  Deres ref.  Dato 18.12.2020 

 

AU-2020-21 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning 
av platting og fasadeendring Skjækervatnet 23 - Gunnar 
Børøsund 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 21/2020 18.12.2020

AU-2020-21 Saksframlegg  
Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting – Marit og Gunnar Børøsund

 
Arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak AU 21/2020
under sitt møte på Snåsa Hotell fredag den 18. desember 2020.

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak: 
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.
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• 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.

• 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.
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Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 
Andre forhold 

• Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og
forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til
verneforskriften.

• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
• Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til
Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre,
Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg:
1. Saksfremlegg til møte 18. desember 2020 – AU 21/2020 – AU-2020-21 Skjækra

landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting og fasadeendring – Marit og
Gunnar Børøsund

Kopi til:
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen

55
7760 SNÅSA

Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM
Trøndelag politidistrikt Postboks 2475 Torgarden 7005 TRONDHEIM
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER
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Vedlegg 

AU-2020-21 Saksframlegg  
Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting – Marit og Gunnar Børøsund

Dokumenter i saken: 
1. AU-2020-21 vedlegg 1 – søknad om oppføring av platting – Marit og Gunnar Børøsund

281120
2. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020
3. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

 
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.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den
28. november 2020 om godkjenning av platting til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa
kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden
2017 – 2019. Søker har lagt ved målsatte situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til
hytta, og bilder av hytta med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er
oppført i søknaden.

Ifølge søknaden er plattingenes areal på til sammen 70,64 m2, fordelt på en platting som ligger
inntil hyttas sør- og østvegg på til sammen 44,64 m2, en platting ved nordveggen på 5 m2, samt
en frittstående platting med ildsted på 21 m2 (se fig. 1). I tillegg er det opparbeidet en steinlagt
bålplass på 3,7 m2. Høyden på plattingene varierer fra 0,14 m til 0,35 m over bakken (se vedlagte
søknad). Det søkes også om fasadeendring på hyttas østvegg. Det søkes om å få endre fasaden
ved å bytte ut dagens vindu på 140 cm x 110 cm til to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).

Det er også oppført en hundegård på 16 m2 i 2017, og en vedbod på 12,5 m2 og et aggregatskjul
på 1,0 m2, de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse bygningene/anleggene er, så langt
fungerende nasjonalparkforvalter har kunnskap om, omsøkt i forhold til verneforskriften.
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Fungerende nasjonalparkforvalter anser søknaden fra Marit og Gunnar Børøsund også som en
søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av søknaden er ikke
delegert ned til arbeidsutvalget, og må behandles av nasjonalparkstyret. Fungerende
nasjonalparkforvalter vil legge frem saken under nasjonalparkstyrets neste møte som er
berammet i mars 2021.

Fig. 1: Målsatt situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa
kommune.
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Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt fasadeendring av fasade øst ved hytte med
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune.
 
Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert
naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler,
samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av
landskapets egenart og verdi.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag: 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og
boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for
tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i
utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i
verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med
hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende
bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter defineres inn under
begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»
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Begrunnelse 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en
platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller
ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og
Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid
har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa
kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem 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 BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter
veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i
orden på sin tomt.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i
tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m
i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven..
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei
heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags
dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av
plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til
sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av
dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80
m2. Dette vil være tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal
revideres.

Det er av vesentlig betydning for arbeidsutvalget at hytteeier har bygd plattingen i god tro.
Platting i tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på
vegetasjonen, samt være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig
uteområde. Det ligger ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så
arbeidsutvalget må ta en selvstendig vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det
arbeidsutvalget kan gi tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og
utformingen av plattingene som ligger helt inn til hytta til å være forholdsvis stort i areal, men
innenfor det som kan tillates i et landskapsvernområde. Plattingene ligger naturlig inn til hytta,
og vil ikke påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Det samme
gjelder det opparbeidede bålplassen på 3,7 m2. Disse tiltakene strider derfor ikke mot vernets
formål.

Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 70,64 m2, noe som
er like stort arealmessig som selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i
utgangspunktet vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter
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så ville fungerende nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor arbeidsutvalget å avslå en søknad om
oppføring av en frittstående platting med ildsted på 21 m2 når det allerede er plattinger på til
sammen 49,65 m2 og en opparbeidet bålplass på 3,7 m2.

Imidlertid har alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde en
selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet
verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger,
hundegård m.m. som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at
hytteeier tar kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter
verneforskriften eller ikke. I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra
landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet
er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene
kan være, men den grensen vil ligge godt under 70 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt
hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride
mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være
at søknaden om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21 m2 avslås.

Når det gjelder søknaden om fasadeendring av fasade øst vil ikke dette påvirke Skjækra som et
egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Dette tiltaket strider derfor ikke mot vernets formål,
og fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning er at fasadeendringen godkjennes som omsøkt.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter
mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser
fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.
 
Tiltaket vil ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne
skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil ikke
medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt
i denne saken. Plattingen er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne
saken.

Forvalters tilrådning: 
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).
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• 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.

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

 





 
 

 

Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 

Landskapsvernområde Skjækra  

Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Gunnar Børøsund 
Infanterivegen 55 
7713  Steinkjer 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/13819  Deres ref.  Dato 10.03.2021 

 

NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde - klage på 
vedtak AU-2020-21 tatt til følge - godkjenning av platting - 
Marit og Gunnar Børøsund 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 04/2021 10.03.2021

ST 04/2021 NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak - godkjenning av
platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 04/2021 under sitt Teams møte
onsdag den 10.mars 2021. Med bakgrunn i brevet til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde
datert 26. oktober 2020, som blant annet sier, sitat; Alle hytteeiere som har bygd platting etter
vernetidspunktet (2004) bes søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd
etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få godkjenning, sitat slutt, tok nasjonalparkstyret
klagen til følge.

Nasjonalparkstyret 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, jf. fig. 1.
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Nasjonalparkstyret endrer dermed arbeidsutvalgets vedtak i sak AU-2020-21 til (endringer 
i kursiv):
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 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, jf. fig. 1.

• 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.

• 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: 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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Andre forhold 
• Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og

forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til
verneforskriften.

• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
• Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til
Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre,
Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
Vedlegg:

1. Saksfremlegg til møte 10. mars 2021 – ST 04/2021 – NP-2021-04 Skjækra
landskapsvernområde – klage på vedtak – godkjenning av platting ved hytte
Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund

Kopi til:
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA
Snåsa Fjellstyre Øverbygdveien 34 7760 SNÅSA
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen

55
7760 SNÅSA

Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS
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Vedlegg 

NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde 
Klage på vedtak - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar
Børøsund

Dokumenter i saken: 
1. NP-2021-04 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Marit og Gunnar Børøsund

281120
2. NP-2021-04 vedlegg 2 - godkjenning av platting og fasadeendring - Marit og Gunnar

Børøsund 181220
3. NP-2021-04 vedlegg 3 - klage på vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av platting og

fasadeendring - Marit og Gunnar Børøsund 040121
4. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020
5. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

 
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.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den
28. november 2020 om godkjenning av platting til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa
kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden
2017 – 2019. Søker har lagt ved målsatte situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til
hytta, og bilder av hytta med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er
oppført i søknaden.

Ifølge søknaden er plattingenes areal på til sammen 70,64 m2, fordelt på en platting som ligger
inntil hyttas sør- og østvegg på til sammen 44,64 m2, en platting ved nordveggen på 5 m2, samt
en frittstående platting med ildsted på 21 m2 (se fig. 1). I tillegg er det opparbeidet en steinlagt
bålplass på 3,7 m2. Høyden på plattingene varierer fra 0,14 m til 0,35 m over bakken (se vedlagte
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søknad). Det søkes også om fasadeendring på hyttas østvegg. Det søkes om å få endre fasaden
ved å bytte ut dagens vindu på 140 cm x 110 cm til to vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2).

Det er også oppført en hundegård på 16 m2 i 2017, og en vedbod på 12,5 m2 og et aggregatskjul
på 1,0 m2, de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse bygningene/anleggene er, så langt
fungerende nasjonalparkforvalter har kunnskap om, omsøkt i forhold til verneforskriften.
Fungerende nasjonalparkforvalter anser søknaden fra Marit og Gunnar Børøsund også som en
søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. Denne delen av søknaden er ikke
delegert ned til arbeidsutvalget, og må behandles av nasjonalparkstyret. Fungerende
nasjonalparkforvalter vil legge frem saken under nasjonalparkstyrets neste møte som er
berammet i mars 2021.

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020 (se
dokument nr 2 i saken):
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.

• 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: 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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Klagen 
Gunnar og Marit Børøsund (heretter kalt klager) klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av
vedtaket som arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen er 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.

Klager påpeker at plattingen er bygd på en plass der det allerede var etablert en bålplass når de
tok over hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års bruk,
slik at de valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen. De vil gjerne
fortsette å bruke plassen, og viser til at det ikke foreligger konkrete arealbegrensninger med
tanke på størrelsen på plattinger.

Vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket som arbeidsutvalget fattet i sak AU-2020-21 fredag den 18. desember 2020 er
datert 4. januar 2021, og klagen er mottatt innenfor klagefristen på tre uker.

I brevet som gikk ut fra nasjonalparkstyret den 26. oktober 2020 ble alle hytteeiere som har bygd
platting etter vernetidspunktet (2004) bedt om å søke om å få dispensasjon og godkjent
plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, vil da i
utgangspunktet få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og
i orden på sin tomt.

Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i
tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m
i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven..
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei
heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger.

Som det fremgår av saksfremlegget til sak AU-2020-21 til møte i arbeidsutvalget den 18.
desember 2020 vil størrelsen på plattinger være et tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra
landskapsvernområde skal revideres, og signalene som har kommet er at det må settes en
begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den
grensen vil ligge godt under 70 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil
påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets
formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning at søknaden om
godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21 m2 skulle avslås, og arbeidsutvalgets
vedtak var i tråd med forvalters tilrådning.

Fungerende nasjonalparkforvalter kan ikke se at klagen har frembragt nye vesentlige
opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret
opprettholder arbeidsutvalgets vedtak.
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Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder kulepunkt fire i arbeidsutvalgets
vedtak datert 18. desember 2020 i sak AU-2020-21:

• 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 sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.



       
       
E-postadresse: 
sftlpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.statsforvalteren.no/tl 
 
Org.nr. 974 763 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  26.03.2021  2021/113 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  10.03.2021  20/13819 
 

   
 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Hilde Ely-Aastrup, 74168074 
  
 
 
  

Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre 
Postboks 2600 
7734 STEINKJER 
 
 

  

 

Klage på vedtak om godkjenning av platting ved hytte i Skjækra 
landskapsvernområde - NP-2021-04 - Marit og Gunnar Børøsund 

Statsforvalteren i Trøndelag viser til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyres vedtak av 
10.03.2021 i sak ST 04/2021 (deres ref. 2020/13819). I vedtaket tas klagen fra Marit og Gunnar 
Børøsund på vedtak AU-2020-21 til følge, og deres søknad om oppføring av platting med ildsted på 
21,0 m2 ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune, innvilges. 
Nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne får godkjent plattinger på til sammen 70,64 m2 

ved denne hytta.  
 
Statsforvalteren i Trøndelag klager med dette på vedtak 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.  
 
I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 Klageadgang og 
klagemyndighet har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste 
setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret.  
 
Vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde  
Verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde ble fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004. 
«Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.» Jf. § 2. 
 
Ifølge vernebestemmelsene, § 3 punkt 1.1. skal området vernes mot inngrep som vesentlig kan 
endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. «Det er forbud mot & bakkeplanering& klopper& 
Opplistingen er ikke uttømmende.» Det er unntak for vedlikehold av bygninger med mer, jf. § 3 punkt 
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1.2. I § 3 punkt 1.3 er en rekke tiltak nevnt som forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til etter 
søknad, f.eks. a) «Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»  
 
Plattinger er ikke konkret nevnt i verneforskriften. Oppføring av plattinger i tilknytning til 
eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger». 
 
Bakgrunn (sitat fra møteinnkalling AU-møte 18. desember 2020) 
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. 

 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den 28. 
november 2020 om godkjenning av platting til hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. I 
søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden 2017  2019. 
Søker har lagt ved målsatte situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta, og bilder 
av hytta med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er oppført i søknaden.  
Ifølge søknaden er plattingenes areal på til sammen 70,64 m2, fordelt på en platting som ligger inntil 
hyttas sør- og østvegg på til sammen 44,64 m2, en platting ved nordveggen på 5 m2, samt en 
frittstående platting med ildsted på 21 m2 (se fig. 1). I tillegg er det opparbeidet en steinlagt bålplass 
på 3,7 m2. Høyden på plattingene varierer fra 0,14 m til 0,35 m over bakken 
 
Forvalters tilrådning: 
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.  
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 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. 

Begrunnelse  
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en 
platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. 
Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa 
kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det 
vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, 
samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem 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 
BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og 
kommuneskogen bygd i god tro.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet 
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden 
på sin tomt.  
 
Snåsa kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i 
gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.. 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller 
om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er 
derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i 
bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan 
overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av dagens gjeldende 
forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m2. Dette vil være 
tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres. 
 
Det er av vesentlig betydning for arbeidsutvalget at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i 
tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt 
være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen 
føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en selvstendig 
vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi tillatelse til. 
Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene som ligger helt 
inn til hytta til å være forholdsvis stort i areal, men innenfor det som kan tillates i et 
landskapsvernområde. Plattingene ligger naturlig inn til hytta, og vil ikke påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Det samme gjelder det opparbeidede bålplassen på 3,7 
m2. Disse tiltakene strider derfor ikke mot vernets formål.  
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 70,64 m2, noe som er 
like stort arealmessig som selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet 
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vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter så ville fungerende 
nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor arbeidsutvalget å avslå en søknad om oppføring av en 
frittstående platting med ildsted på 21 m2 når det allerede er plattinger på til sammen 49,65 m2 og 
en opparbeidet bålplass på 3,7 m2.  
 
Imidlertid har alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde en 
selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet 
verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, 
hundegård m.m. som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at 
hytteeier tar kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter 
verneforskriften eller ikke. I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra 
landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at 
det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, 
men den grensen vil ligge godt under 70 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene 
vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets 
formål. Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om 
godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21 m2 avslås. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende 
nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i 
nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil kunne 
skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil ikke 
medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i 
denne saken. Plattingen er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne saken. 
 
(sitat slutt) 
 
Arbeidsutvalgets vedtak som ble fattet i sak AU-2020-21 under møte den 18. desember 2020 var helt 
i tråd med forvalterens tilrådning.  
 
Vedtaket ble påklaget av hytteeierne 
Vedtaket ble så påklaget av hytteeiere i brev av 4. januar 2021. Klagen ble behandlet av 
nasjonalparkstyret 10. mars 2021. Klagen ble tatt til følge. Nytt vedtak ble fattet:  
 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak 10. mars 2021:  
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, jf. fig. 1.  
 
Nasjonalparkstyret endrer arbeidsutvalgets vedtak i sak AU-2020-21 til (endringer i kursiv):  
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: 
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 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 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, jf. fig. 1.  

 
Statsforvalterens konklusjon  
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. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier tilstrekkelig, og at 
hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som 
helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for 
verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Statsforvalteren 
har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med nasjonalparkforvalters tilrådning (opp til 60 
m2), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus men muligens akseptabel som 
følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene. Den totale størrelsen på plattinger tilknyttet 
den aktuelle hytta, finner vi at det ikke er hjemmel til. Derfor klager Statsforvalteren i Trøndelag på 
NP-styrets vedtak om tillatelse til plattinger på til sammen 70,64 m2. Vi forventer at det ved revisjon 
av forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde blir satt en langt lavere grense for 
maksimal størrelse på plattinger, nettopp for å unngå denne form for nedbygging av natur.  
 
 
Med hilsen 
 
Gry Tveten Aune (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Hilde Ely-Aastrup 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa 
kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Marit Stensaas Børøsund Infanterivegen 55 7713 STEINKJER 
Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 
7485 TRONDHEIM 

STATSKOG SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Gunnar Børøsund Infanterivegen 55 7713 Steinkjer 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 







 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@fylkesmannen.no  
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Adresseliste Hytteeierne i Skjækra LVO 
   

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/672  Deres ref.  Dato 26.10.2020 

Brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde - Plattinger og 
forholdet opp mot verneforskriften 

Dette brevet går ut til alle som har hytte i Skjækra landskapsvernområde i Steinkjer og Snåsa 
kommuner. Informasjon om eier/fester er hentet ut fra matrikkelen. I adresselisten som er 
vedlagt står Gnr/Bnr/Fnr oppført bak deres navn. Ber dere se over adresselisten og gi 
tilbakemelding hvis dere finner feil eller mangler. 
 
Viser til informasjon, lagt ut på nettsidene i mai 2020, angående plattinger ved hyttene i 
Skjækra LVO. Der la vi ut informasjon om at all byggevirksomhet i landskapsvernområdet i 
utgangspunktet er forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om 
dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig 
av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Det henvises her til 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Hele verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde finner dere på www.lovdata.no, søk på Skjækra 
landskapsvernområde. 
 
Det er kommet en god del reaksjoner på dette informasjonsskrivet, der det blant annet vises 
til at de har bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer 
kommuneskoger Ogndalsbruket KF.  
 
I etterkant har det vært 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 BYA, jf. NS 3940, og 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.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bes søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er 
veiledet etter vil da få godkjenning. De som har bygd ut over dette vil bli kontaktet for å 
komme fram til en løsning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i 
orden på sin tomt, noe som kan være greit ved evt. salg eller overdragelse.  
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Vi ber derfor alle hytteeierne som har bygd platting etter 2004 om å sende inn søknad til 
forvaltningsmyndigheten innen 31. desember 2020. Søknaden skal inneholde situasjonskart 
med plassering av terrassen i forhold til hytta, mål som viser lengde, bredde og 
gjennomsnittlig høyde over bakken, bilder, når ble terrassen bygd og annen relevant 
informasjon.  
 
Eventuelle spørsmål og kommentarer til dette brevet rettes til fungerende 
nasjonalparkforvalter på telefon eller e-post. Kontaktinformasjon finner dere helt øverst i 
dette brevet. 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg: 

1. Adresseliste – Brev til hytteeiere i Skjækra landskapsvernområde 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Trøndelag  Postboks 2600  7734 Steinkjer 
Miljødirektoratet   Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim 
Snåasen Tjielte / Snåsa kommune Sørsivegen 6   7760 Snåsa 
Statens naturoppsyn   Postboks 5672 Torgard 7485 Trondheim 
Steinkjer kommune   Postboks 2530  7729 Steinkjer 
Statskog SF    Postboks 63 Sentrum  7801 Namsos 



NP-2020-29 Skjækra landskapsvernområde- oppfølging av avvik i byggesaker – Jan Erik 
Wettre 

Deres ref.2020/672 

 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for oppføring av hundehus og 
platting. 

Platting med hundegård og hundehus ligger 7,8 m fra NØ hjørne av hytta og måler 4,0x3,8m; 37-50 
cm over bakkehøyde tuftet på pæler etter revet gammelhytte Den dekker et myr/sumpområde. 
Hundegård av netting er boltet fast i plattingen. Mål: 3,6x3,6m grunnmål, 1,8m høy. Sentralt i denne 
står et hundehus i villmarkpanel 1,2x1,55m med flatt tak 1m høyde, se bilde. 

 

 

Som tidligere forklart ble denne hundegården bygget etter muntlig avtale med skogsjef i 
Ogndalsbruket 2013, skriftlig søknad ikke avkrevd men det var stor forståelse for prosjektet mht 
bevaring av barmarksvegetasjon, hensyn til beitedyr og dyrevelferd mv. 

 

Brev til hytteeiere i Skjækra LVO- Plattinger og forholdet opp mot 
verneforskriften datert 26.10.2020. Søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften. 

Hytteeiere som har bygd platting etter 2004 bes om å søke om dispensasjon.  

Ny hytte og uthus ble oppført 2010 og tilstøtende plattinger ble bygget 2011. Dette ble diskutert med 
daværende skogsjef. Etter anvist plassering av ny hytte ble det påpekt at innganger ble vanskelig 
uten tilstøtende plattinger. Særlig fra vest var det betydelig høydeforskjell og meget ulendt. Mot øst 
var det mindre ulendt men tidvis overflatevann. Ønske om plattinger hadde stor forståelse hos 
grunneier. Det ble ikke informert om at dette var søknadspliktig. 



Platting øst er omgitt av trapper for å lette tilgangen og gi en mer harmonisk avslutning. Mot nord 1 
trinn ned, mot øst og syd 3 trinn pga høydeforskjell. Mål: 6,9x4,5m; - 31m2 hvorav 6m2 ligger under 
takutspring. Bakkehøyde syd-øst 43-90cm; nord-øst 37-43cm. (Se vedlagt situasjonsskisse) 

 

 

Platting vest: 6,4x4,0m; 25,6m2. Omkranset av 2 trinn mot vest og nord. Mot syd går trapp med 
gelender ned til uthus med utedo samt rekkverk for å hindre fallulykker (et uhell før gelender og 
rekkverk ble oppført) Bakkehøyde nord 33 – 57cm; mot syd 100 – 107cm.                                           
6m2 ligger under takutspring.

 



 

 

Platting foran uthus: 7,8x2,25m 17,5m2. To trappetrinn mot vest. Bakkehøyde mot øst, 45cm mot 
syd. Mot vest 48-10cm, se skisse. (rekkverk tv ikke ferdigstilt, stor fallhøyde for små barn) 

 

 

 

Situasjonsskisse, ikke helt perfekte proporsjoner: 

 



 

Platting vest under oppføring viser ulendt terreng og stor høydevariasjon. 

<<

 

 

Plattinger er nødvendig mht adkomst og rekreasjon, morgenkaffe mot øst med utsikt til Skjækerfjella 
og småfisk som vaker i Bekkahølet. Mot vest ettermiddagssol og plass til utebord og grilling på fine 
dager. Enkel adkomst til utedo og uthus med vedlager, gass og utegrill. Fin boltreplass for barnebarn 
og minimal slitasje på nærliggende vegetasjon. 

 

Levanger, desember 2020 

Jan Erik Wettre 

Brages veg 21  

7602 Levanger



 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Jan Erik Wettre 
Brages Veg 21 
7602  Levanger 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/14779  Deres ref.  Dato 27.01.2021 

 

Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning 
av plattinger - Jan Erik Wettre 

Det vises til søknad datert 28. desember 2020 om godkjenning av plattinger og hundehus 
med gjerde og platting ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer 
kommune. 
 
I utgangspunktet har nasjonalparkstyret delegert til arbeidsutvalget myndighet til å behandle 
søknader om godkjenning av plattinger i tråd med brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i 
Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020, samt brev til dem datert 24. 
november 2020. 
 
På grunn av plattingenes størrelse har fungerende nasjonalparkforvalter anbefalt ovenfor 
arbeidsutvalget at søknaden legges frem ovenfor nasjonalparkstyret. Dette vil bli gjort 
under nasjonalparkstyrets møte den 10. mars 2021. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 



 
 

 

Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 

Landskapsvernområde Skjækra  

Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Jan Erik Wettre 
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Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/14779  Deres ref.  Dato 10.03.2021 

 

NP-2021-05 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning 
av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 - Jan 
Erik Wettre 

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 05/2021 10.03.2021

ST 05/2021 NP-2021-05 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting
ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 05/2021 under sitt Teams møte
onsdag den 10.mars 2021. Med bakgrunn i brevet til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde
datert 26. oktober 2020, som blant annet sier, sitat; Alle hytteeiere som har bygd platting etter 
vernetidspunktet (2004) bes søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd 
etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få godkjenning, sitat slutt, endret
nasjonalparkstyret forvalters innstilling og ga tillatelse som omsøkt.

Nasjonalparkstyret fattet følgende 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:

• 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).
• 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.
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• 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: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet
10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune.
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Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i
Steinkjer kommune.

Andre forhold
• Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og

forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til
verneforskriften.

• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
• Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett
I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til
Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre,
Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg:
1. Saksfremlegg til møte 10. mars 2021 – ST 05/2021 – NP-2021-05 Skjækra

landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 –
Jan Erik Wettre

Kopi til:

Steinkjer Kommuneskoger KF Rådhuset Serviceboks 2530 7729 STEINKJER
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55 7760 SNÅSA
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER



 

 
 
 

 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella Saksbehandler Inge Hafstad Side 5 av 10

Vedlegg

NP-2021-05 saksfremlegg
Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 –
Jan Erik Wettre

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-05 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Jan Erik Wettre 271220

2. NP-2021-05 vedlegg 2 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Jan Erik
Wettre 270121

3. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020

4. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

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.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Jan Erik Wettre i brev datert den 27.
desember 2020 om godkjenning av plattinger til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93
i Steinkjer kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd platting i tilknytning til hytta
sommeren 2011 etter å ha vært i kontakt med Steinkjer kommuneskoger. Platting med
hundegård og hundehus ble oppført i 2013 etter avtale med Steinkjer kommuneskoger. Det ble
ikke opplyst at tiltakene var søknadspliktig etter verneforskriften.

Søker har lagt ved situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta og uthuset, og
bilder av hytta og uthus med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er
oppført i søknaden. Det søkes om å få godkjent til sammen 89,3 m2 platting 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 (se fig. 2).
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På grunn av plattingenes størrelse anbefalte fungerende nasjonalparkforvalter ovenfor
arbeidsutvalget at søknaden ble behandlet av nasjonalparkstyret, noe arbeidsutvalget sluttet seg
til. Dette ble formidlet til søker i brev datert 27. januar 2021.

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.
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Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i
Steinkjer kommune.

Verneformål
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert
naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler,
samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av
landskapets egenart og verdi.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og
boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for
tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i
utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i
verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med
hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende
bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter defineres inn under
begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»

Begrunnelse
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften
fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp
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en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller
ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og
Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid
har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa
kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem 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 BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter
veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i
orden på sin tomt.

Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir
oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer
enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei
heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags
dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av
plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til
sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av
dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80
m2. Dette vil være tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal
revideres.

Det er i utgangspunktet av vesentlig betydning at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i
tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen,
samt være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger
ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en
selvstendig vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi
tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene
som ligger inn til hytta og uthuset til å være forholdsvis stort i areal.

Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 89,3 m2, noe som
arealmessig er større enn selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet
vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter så ville
fungerende nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor nasjonalparkstyret at samlet areal av
plattinger ikke bør overstige 50 m2. Imidlertid ligger det som tidligere nevnt ingen føringer i
forvaltningsplan eller i kommunale retningslinjer, slik at det kan åpnes opp for større plattinger.
Situasjonen, der hytteeierne har bygd i god tru, og etter å ha forhørt seg med kommunene, er litt
spesiell. Samtidig vil det å åpne opp for svært store plattinger kunne skape presedens i
forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen.
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Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften
for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m.
som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar
kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter
verneforskriften eller ikke. I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra
landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet
er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene
kan være, men den grensen vil ligge godt under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt
hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride
mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være
at søknaden om godkjenning av omsøkte plattinger avslås, og at det maksimum kan gis tillatelse
til plattinger på opptil 60 m2.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter
mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser
fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.
 
Tiltaket vil isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av
tiltaket vil kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være
positivt. Tillatelse vil ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Imidlertid vil
den samlede belastningen bli stor hvis det åpnes opp for plattinger på denne størrelsen, noe
som vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot
vernets formål. Hensynet til nml. § 10 om samlet belastning tillegges betydelig vekt når søknaden
vurderes, og at arealgrensen for plattinger settes til 60,0 m2. Plattingene er allerede oppført, så
nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne saken.

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 avslås 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).
• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a 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. mai 2021.

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

settes til 31. desember 2021
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.
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Klage på vedtak - godkjenning av platting ved hytte i Skjækra 
landskapsvernområde - NP-2021-05 Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 

Statsforvalteren i Trøndelag viser til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyres vedtak av 
10.03.2021 i sak ST 5/2021 (deres ref. 2020/14779). I vedtaket innvilges Jan Erik Wettre søknaden om 
oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 ved hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra 
landskapsvernområde, Steinkjer kommune. 
 
Statsforvalteren i Trøndelag klager med dette på vedtaket nr. 5/2021 i sak 2020/14779 der det 
gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av 
plattinger på til sammen 89,3 m2 ved hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, 
Steinkjer kommune.  
 
I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 Klageadgang og 
klagemyndighet har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste 
setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret.  
 
Vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde  
Verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde ble fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004. 
«Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.» Jf. § 2. 
 
Ifølge vernebestemmelsene, § 3 punkt 1.1. skal området vernes mot inngrep som vesentlig kan 
endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. «Det er forbud mot & bakkeplanering& klopper& 
Opplistingen er ikke uttømmende.» Det er unntak for vedlikehold av bygninger med mer, jf. § 3 punkt 
1.2. I § 3 punkt 1.3 er en rekke tiltak nevnt som forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til etter 
søknad, f.eks. a) «Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»  
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Plattinger er ikke konkret nevnt i verneforskriften. Oppføring av plattinger i tilknytning til 
eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger». 
 
Bakgrunn ifølge «Møteinnkalling NP-styremøte 10. mars 2021» 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en 
platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. 
Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa 
kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det 
vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, 
samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at kommunene og 
kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for 
LANDSKAPSVERNOMRÅDE, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd 
plattinger i tråd med arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, 
har etter veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet 
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden 
på sin tomt.  
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i 
gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller 
om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er 
derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i 
bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan 
overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av dagens gjeldende 
forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m2. Dette vil være 
tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres. 
 
Det er i utgangspunktet av vesentlig betydning at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i 
tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt 
være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen 
føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en selvstendig 
vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi tillatelse til. 
Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene som ligger inn 
til hytta og uthuset til å være forholdsvis stort i areal.  
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 89,3 m2, noe som 
arealmessig er større enn selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet 
vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter så ville fungerende 
nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor nasjonalparkstyret at samlet areal av plattinger ikke bør 
overstige 50 m2. Imidlertid ligger det som tidligere nevnt ingen føringer i forvaltningsplan eller i 
kommunale retningslinjer, slik at det kan åpnes opp for større plattinger. Situasjonen, der 
hytteeierne har bygd i god tru, og etter å ha forhørt seg med kommunene, er litt spesiell. Samtidig vil 
det å åpne opp for svært store plattinger kunne skape presedens i forbindelse med revideringen av 
forvaltningsplanen. 
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Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig 
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for 
Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har 
skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med 
nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke. I 
arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på 
plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på 
størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge godt 
under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil 
fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om godkjenning av omsøkte 
plattinger avslås, og at det maksimum kan gis tillatelse til plattinger på opptil 60 m2. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende 
nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i 
nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil 
kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil 
ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Imidlertid vil den samlede belastningen 
bli stor hvis det åpnes opp for plattinger på denne størrelsen, noe som vil påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Hensynet til nml. § 10 om 
samlet belastning tillegges betydelig vekt når søknaden vurderes, og at arealgrensen for plattinger 
settes til 60,0 m2. Plattingene er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne 
saken. 
 
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 avslås 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).  

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a 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. mai 2021.  

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. desember 2021 
o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent mottak. 
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o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 
platting). 

 
Statsforvalterens konklusjon  
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. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier tilstrekkelig, og at 
hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som 
helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for 
verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Statsforvalteren 
har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med nasjonalparkforvalters tilrådning (opp til 60 
m2), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus men muligens akseptabel som 
følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene. Den totale størrelsen på plattinger tilknyttet 
den aktuelle hytta, finner vi at det ikke er hjemmel til. Derfor klager Statsforvalteren i Trøndelag på 
NP-styrets vedtak om tillatelse til plattinger på til sammen 89,3 m2. Vi forventer at det ved revisjon av 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde blir satt en langt lavere grense for maksimal 
størrelse på plattinger, nettopp for å unngå denne form for nedbygging av natur.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gry Tveten Aune (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Hilde Ely-Aastrup 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 
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Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre 

Sak NP-2021-05 

Kommentar på klage fra Statsforvalteren 

 

 

Bakgrunn: 

Jeg har hatt hytte i Skjækra LVO mellom vinterleia og Skjellivatnet siden 1986. 

I hele denne perioden har jeg hatt et godt forhold til skogsjefer i Ogndalbruket Steinkjer 
kommuneskoger KF og teknisk avdeling i Steinkjer kommune, og fått råd og veiledning knyttet til 
diverse tiltak. 

Naust ble oppført ved Skjellivatnet sammen med hyttenabo høsten 1999, etter søknad til Steinkjer 
kommuneskoger, og godkjent av utviklingsetaten, byggesak og oppmåling Steinkjer kommune. 

Søknad om riving av gammel hytte og oppføring av ny med uthus inntil 80m2 BYA ble omsøkt 
Steinkjer kommune februar 2009, plassering ble anvist av skogsjef ved befaring og godkjent juni 
samme år. Plattinger ble omtalt både under befaring og i møte med teknisk konsulent. Det ble 
formidlet at platting mindre enn 50 cm over bakkehøyde skulle ikke medregnes i bebygd areal, men 
tilpasses terreng og behov. Denne prosedyre og råd fra kommune og grunneier har jeg forholdt meg 
til siden. 

Tilstøtende terreng til ny hytte er både ulendt og til tider delvis oversvømt av smeltevann både før og 
etter bygging. At et tidligere uthus med ”gammeldass” sto like ved nåværende platting øst, bidro 
også til at det var nødvendig med platting over, pga avrenning av overflatevann både øst- og 
vestover. Jeg anså det lite ønskelig å trampe i disse områdene. Langt mindre tenke på at barnebarn 
skulle leke der. 

Da gammel hytte ble revet 2014, så jeg det praktisk å benytte deler av fundamentene til en 
hundegård for å dekke over stygge sår og sumpmark. Dessuten ville hundene få en trygg og god plass 
hvor de kunne oppholde seg godt skjermet for ville og tamme beitedyr. Alternativet vil være å tjore 
de til trær i kjetting. Det siste vil i stor grad resultere i graving og skade på undervegetasjon og 
tilstøtende busker. 

Tiltaket med hundegård ble iverksatt etter avtale med skogsjef og har vært et uforbeholdent gode 
for vegetasjon og hunder. 

Jeg har som sagt forholdt meg til kommune og grunneier hva gjelder tiltak før og etter 2004. 

Forvaltningsplan mai-juni 2006 omtaler i § 4.1 (Hytter og byggevirksomhet) Retningslinjer og 
oppfølging ved byggevirksomhet.  

a) I byggesaker innenfor verneområdene følger man definisjonene som blir benyttet i plan- og 
bygningsloven (jfr Norsk standard 3940) 

Under tiltak for byggevirksomheten anføres i pkt. 3 «Det bør utføres en informasjonsbrosjyre til 
brukerne om krav til søknad og saksgang i byggesaker i verneområdene. Ansvarlig: 
Forvaltningsmyndigheten. 



Jeg ble oppmerksom på en orientering til Hytteeiere i Skjækra LVO via en privat Facebookside 
20.05.2020. Den var datert 26.11.2019 av verneområdeforvalter. Det presiseres her at ingen 
byggevirksomhet er unntatt for søknadsplikt og at plattinger regnes som BYA. All byggevirksomhet 
må søkes om, og regelverket i Plan og bygningsloven gjelder ikke innenfor LVO. Dette var en 
overraskende endring. 

Supplerende informasjon ble tilsendt noen hytteeiere i LVO 26.10 2020, med anmodning om å søke 
forvaltningsmyndigheten om dispensasjon før 31.desember 2020.(Adresseliste var mangelfull). 

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet 
etter, vil da få godkjenning. 

Denne anmodning ble for min del fulgt med det resultat at Nasjonalparkstyret vedtok å godkjenne 
søknaden i sitt møte 10.03.2021.  Dette må anses å være en riktig avgjørelse. 

 Bygningsmyndigheten i Steinkjer kommune godkjente tiltakene 22.03.2021 

 

Statsforvalteren i Trøndelag har påklaget vedtaket i nasjonalparkstyret 10.03.21.  

Klagen og argumentasjonen fortoner seg underlig all den tid de aktuelle tiltak er utført i en tid da 
rutinen var å forholde seg til grunneier og kommunale bygningsmyndigheter. 

Tiltaket med aktuelle plattinger og hundegård er bygd etter i henhold til datidens rutiner og med 
fokus på å skåne vegetasjon for slitasje og skade. Ingen plattinger er synlige fra nærmeste 
scooterløype. Et eventuelt pålegg om å rive deler av dette vil etterlate betydelige sår i naturen og bli 
et omfattende prosjekt med å endre bærekonstruksjoner mm.  Jeg kan ikke se at statsforvalter har 
vurdert slike forhold opp mot vern av områdets egenart. 

Fungerende nasjonalparkforvalter mener plattingene isolert sett ikke vil medføre noen stor 
belastning på området men skjermer vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje. Det var dette jeg 
hadde i tankene med tiltakene. 

At statsforvalter konkluderer med at tiltaket vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert 
naturlandskap negativt, finner jeg oppsiktsvekkende all den tid nasjonalparkforvalter mener at dette 
ikke er tilfelle og et enstemmig styre i nasjonalparken har godkjent tiltaket.  

En begrensning på plattingers areal til 60m2 var ikke aktuelt den gangen de ble bygd. Dette er heller 
ikke en begrensning som senere er vedtatt, men derimot avvist av et enstemmig nasjonalparkstyre. 
Når man så blir oppfordret til å søke om godkjennelse av et tiltak som ble ferdigstilt for 7-10 år siden 
skal dette i utgangspunktet vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Dette finner jeg underlig. 
Det brukes her nye retningslinjer til godkjenning av tiltak som ble ferdigstilt for mange år siden. Dette 
innebærer at dagens presiseringer blir gitt tilbakevirkende kraft. Presisering og forståelse av 
verneforskriften kom altså 16 år etter innføring av nasjonalpark. At også Norsk Byggstandard 3940 
har forskjellig forståelse hos kommunene, grunneiere og Nasjonalparkmyndigheten er forvirrende for 
menigmann. Jeg finner det urimelig at jeg her straffes når jeg etter rådføring med kommune og 
grunneier har bygd i god tro og etter råd fra disse. 

Statsforvalter formidler bekymring for en evt. presedens et slikt areal vil kunne skape ved en 
fremtidig revisjon av ny forvaltningsplan. Dette er etter min mening helt ubegrunnet. Jeg er 



overbevist om at et fremtidig godkjent areal vil bli valgt ut fra andre kriterier enn frykt for eksternt 
press.  

 

Vedtak fra Nasjonalparkstyrets godkjenning og dispensasjon av 10.03.2021 må stadfestes.  

 

Levanger 7.mai 2021 

Jan Erik Wettre 

 

 



 
         Til 

         Styret i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 

         v/ fungerende nasjonalparkforvalter Inge Hafstad 
 

                    Steinkjer 05.05.2021 
 

Kommentar til Statsforvalterens klage på nasjonalparkstyrets godkjenning 
vedrørende søknader om dispensasjon om plattinger i Skjækra 
landskapsvernområde fra 10.03.2021 

 

Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF har gjennom alle år hatt en aktiv rolle i forvaltningen 
av Steinkjer kommune sine arealer som nå er en del av Skjækra LVO. 

Kommuneskogens forvaltning av området har alltid vært tuftet på bærekraft og ansvarlig 
naturforvaltning. 

Kommuneskogen har hatt, og har en aktiv rolle i utvikling og tilretteleggingen for brukerne av 
området, utarbeidelse av informasjon er en del av dette.  

Nasjonalparkstyrets håndtering av saken med plattinger er av stor interesse for kommuneskogen 

Kommuneskogen kjenner historikken for områdene meget godt, og vil sådan komme med noen 
betraktninger og meninger om sakene så langt. 

For å gjøre det helt klart er ikke dette noe forsvar i forhold til vårt ståsted i saken. 

Grunnen til at hytteeierne i Skjækra LVO har havnet i denne situasjonen er beskrevet godt i 
saksdokumentene og vi skal være de første til å beklage at situasjonen har oppstått.  

Litt historikk: 
De nå omsøkte etableringer (plattinger) har blitt til over en meget lang periode. 

De første kjente hyttene i dagens landskapsvernområde ble satt opp rundt århundreskiftet (1900), 25 
av i alt ca. 90 hytter ble bygd før 1970 og resten på 70 og 80 tallet. 

Bruken av hyttene har fra å være husvære for fangst og høsting i første halvdel av 1900 tallet til etter 
hvert å bli rene familie/fritidshytter. Dette forsterket seg på 70-80 tallet og vesentlig enda mere fra 
rundt 1990 og fremover til i dag. 

Interessen for å ivareta natur og miljø har alltid vært meget stort hos eiere av hytter i dette området. 
Tiltak rundt hyttene har alltid vært påvirket av dette og dialogen mellom nasjonalparkstyret, 
grunneiere, hytteeiere, hytteeierforeninger har alltid vært godt.  

Hyttefolk har gjennom årtier, i hele forrige århundre og frem til i dag hatt stor glede med fritidsbolig 
langt til fjells, dette er folk med spesielt forhold til området og vi føler med ganske stor sikkerhet at  



 

brukerne alltid har hatt et grunnleggende ønske om å ta vare på «et egenartet og vakkert 
naturlandskap» slik det er beskrevet i dagens verneforskrift.  

Hyttene her er bygd og områdene er utviklet lenge før vernet kom, hytter har skiftet eiere kanskje 
flere ganger og hyttekulturen sitter dypt i området. Det som i dag omfattes av Skjækra LVO har over 
lengre tid hatt stort trykk av friluftslivet med høy grad av tilrettelegging.  

For å hindre slitasjen på vegetasjon har både grunneiere og hytteeiere alltid gjort nødvendige tiltak 
hva gjelder ferdselsårer og hytteområder, disse tiltakene var i gang allerede på 1970 tallet. 
 
For hytteeierne ble plattinger en god måte for å ivareta områdene rundt hyttene, således ble det 
etter hvert bygget plattinger på slitte, nedtrampete, skitne uteområder noe som lovverket også ga 
muligheter for helt frem til 2004.  

Et annet godt eksempel er små inngjerdinger for å ivareta hunder og terreng, de fleste hytteeiere har 
gjerne hatt en eller flere hunder, og uten hundegård ville disse bli nødt til å stå i løpestreng noe som 
medfører mye større slitasje på vegetasjon og bruk av areal. 

Etter vernet i 2004 tolkes forvaltningsplanen fortsatt slik at det kan bygges plattinger og at plattinger 
lavere enn 50 cm ikke skal regnes inn i totalarealet for hytta.  

Det finnes ingen bestemmelser for areal på plattinger, hverken i kommuneplan eller i 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde. 

Denne feilen er det ingen som ser før i 2020 

 

Verneforskriften sier at: formålet er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap og at 
området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter». 

Vi mener omsøkte plattinger ikke er av et slikt omfang at det påvirker Skjækra som et «egenartet og 
vakkert naturlandskap negativt» og heller ikke at disse er vesentlige på en måte at de påvirker 
landskapets art eller karakter.  
Omfanget er totalt sett lite, de ligger i forbindelse med allerede bebygde hytter, ligger godt i 
terrenget og ivaretar områdene utenfor. 

I verneforskrift eller i verneplanen står det aldri noe om stier, steinlegging, båtstøer, plattinger, tak 
over ved, hundegårder, spisebenker, bålplasser. 

Tiltak før vernet var tilpasset behovet på skånsomme måter og kan betegnes som en del av 
egenarten for området, når vernet kommer omhandles ikke disse tiltakene i verneplan og praksisen 
videreføres inn i verneperioden på samme gode måte med plan og bygningslovens føringer.   

Forvaltningsplanen gir utydelige føringer for andre tiltak enn det som gjelder bygninger med unntak 
av henvisningen til norsk standard 3940. 

 



 

Det presiseres også i forvaltningsplanen at forvaltningsmyndighetene bør utarbeide en 
informasjonsbrosjyre som omhandler krav til søknad og saksgang, den kom aldri, men sier noe om at 
det i utgangspunktet var et behov for en veileder både for forvaltningen og ikke minst brukerne. 

 

Verken nasjonalparkforvaltning eller statsforvaltere hadde gjort noe innspill i denne sammenhengen 
før i 2020 da oppmåling av hytter i forbindelse med byggesaker kom på banen. 

Da hadde praksisen vart i 16 år uten tilbakemeldinger og i god tro om at tiltakene lå innenfor forskrift 
og forvaltningsplan. 

 

 
Det vil være hensiktsmessig og nødvendig med åpent sinn og godt skjønn da denne saken har mange 
aspekter. 

Det er et stort miljø som over år har handlet i god tro. 
Tiltroen og respekten mellom brukere, grunneiere og myndigheter har alltid vært godt. 

Nasjonalparkstyret er lokal forvaltning på høyt plan med representanter fra alle berørte kommuner 
og fra reindriftsnæring, et organ med bredde i områdene og som etterhvert kjenner forholdene godt. 

Styret beslutter ved bruk av godt skjønn og god informasjon enstemmig å gi dispensasjon i forhold til 
verneformålet for alle omsøkte plattinger.  

Her vurderes og behandles alle likt, informasjon på bygninger er innhentet, registret og 
nasjonalparkstyret har holdt sitt ord i forhold til skrivet som ble sendt ut til alle hytteeiere der det 
står:  
alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, 
vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden. 

Alle plattinger bygd frem til og med 2020 blir registrerte i databasen, nasjonalparkstyret har således 
her muligheten til å sette en strek på en god måte for den praksis som har vart frem til i dag, og kan 
fra 2021 starte med en etter hvert ny revidert og informativ forvaltningsplan for Skjækra 
landskapsvernområde.  

Igjen, det har stor betydning for området at her blir lagt stor vekt i bruk av godt skjønn. 

Vi er undrende til at Stasforvalteren i disse sakene ikke har tiltro til et enstemmig nasjonalparkstyre 
som er valgt til å forvalte nasjonalparken og landskapsvernområdet, det er de som er oppnevnt som 
myndighet til å forvalte området.  

Klagene oppleves også svært utfordrende i forhold til veiledningen overfor hytteeiere kommunene 
og Kommuneskogen har gitt, herunder også veiledning fra nasjonalparkforvalteren. 

Statsforvalterens signaler i klagene rammer lokal forvaltning på en dårlig måte. 



At Statsforvalteren i sin klage mener at sakene kan skape presedens kan være vanskelig å forstå, her 
er plattinger i tidligere tilsvarende saker allerede godkjent og har på sitt vis skapt en presedens. Vi er 
enige i at det var helt nødvendig og riktig vurdert av forvaltningen å tillate areal for plattinger. 
Dagens verneplan har ingen arealbegrensning på plattinger, når noen plattinger av ulike størrelser 
godkjennes bør alle godkjennes uten at saksbehandler selv estimerer en størrelse for hva som er 
innenfor /utenfor. Vi legger til grunn at her vil andre aspekter enn bare plattingers areal ha betydning 
for hvor mye avtrykk, dominans en platting får.   

Vi mener ingen av de omsøkte dispensjoner vil påvirke verneformål, dette er det ikke alltid like lett å 
se uten å ha vært på de omsøkte områdene. 

 

Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF mener at klagene bør vurderes trukket ut fra 
saksforløpets historie. 

 Vi håper statsforvalteren kan gjøre en ny vurdering på dette før saken skal opp i Nasjonalparkstyret 
04.04.21. 

 

 

Pål Malmo 
Skogsjef 
Steinkjer kommuneskoger 
Ogndalsbruk KF



 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@fylkesmannen.no  
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Adresseliste Hytteeierne i Skjækra LVO 
   

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/672  Deres ref.  Dato 26.10.2020 

Brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde - Plattinger og 
forholdet opp mot verneforskriften 

Dette brevet går ut til alle som har hytte i Skjækra landskapsvernområde i Steinkjer og Snåsa 
kommuner. Informasjon om eier/fester er hentet ut fra matrikkelen. I adresselisten som er 
vedlagt står Gnr/Bnr/Fnr oppført bak deres navn. Ber dere se over adresselisten og gi 
tilbakemelding hvis dere finner feil eller mangler. 
 
Viser til informasjon, lagt ut på nettsidene i mai 2020, angående plattinger ved hyttene i 
Skjækra LVO. Der la vi ut informasjon om at all byggevirksomhet i landskapsvernområdet i 
utgangspunktet er forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om 
dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig 
av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Det henvises her til 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Hele verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde finner dere på www.lovdata.no, søk på Skjækra 
landskapsvernområde. 
 
Det er kommet en god del reaksjoner på dette informasjonsskrivet, der det blant annet vises 
til at de har bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer 
kommuneskoger Ogndalsbruket KF.  
 
I etterkant har det vært 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 BYA, jf. NS 3940, og 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.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bes søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er 
veiledet etter vil da få godkjenning. De som har bygd ut over dette vil bli kontaktet for å 
komme fram til en løsning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i 
orden på sin tomt, noe som kan være greit ved evt. salg eller overdragelse.  
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Vi ber derfor alle hytteeierne som har bygd platting etter 2004 om å sende inn søknad til 
forvaltningsmyndigheten innen 31. desember 2020. Søknaden skal inneholde situasjonskart 
med plassering av terrassen i forhold til hytta, mål som viser lengde, bredde og 
gjennomsnittlig høyde over bakken, bilder, når ble terrassen bygd og annen relevant 
informasjon.  
 
Eventuelle spørsmål og kommentarer til dette brevet rettes til fungerende 
nasjonalparkforvalter på telefon eller e-post. Kontaktinformasjon finner dere helt øverst i 
dette brevet. 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg: 

1. Adresseliste – Brev til hytteeiere i Skjækra landskapsvernområde 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Trøndelag  Postboks 2600  7734 Steinkjer 
Miljødirektoratet   Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim 
Snåasen Tjielte / Snåsa kommune Sørsivegen 6   7760 Snåsa 
Statens naturoppsyn   Postboks 5672 Torgard 7485 Trondheim 
Steinkjer kommune   Postboks 2530  7729 Steinkjer 
Statskog SF    Postboks 63 Sentrum  7801 Namsos 



Rune Fossum 
Vestermarkvegen 5A 
7718 Steinkjer         21.12.2020 
 
 
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 
 
 
Søknad om godkjenning av bygd platting 
 
Viser til brev av 26.10.20 ref: 2020/672 om plattinger og forholdet til verneforskriften i 
Skjækra landskapsvernområde. 
 
Søker med dette om dispensasjon fra verneforskriften og godkjenning av bygd platting 
på g.nr 157, b.nr: 2 og f.nr: 25. Vil understreke at disse er planlagt og bygd i god tro ihht 
den generelle veiledning som har vært gitt av grunneier og Steinkjer kommune. 
 
Bakgrunn: 
Både anneks og hytte er bygd nytt fra 2012 til dags dato, ihht . tillatelser gitt av 
nasjonalparkstyret og kommunen i 2012. Siste etappe i byggeprosjektet, det gamle 
uthuset, som skal rives, er ennå ikke revet. Nåværende plattinger er bygd i en periode 
fra 2014 til 2017.  
 
Vi bruker hytta mye, og slitasje på terrenget inntil hytta, særlig mellom hytta og 
annekset og på tverrendene av hytta medførte mye humus, jord med mer i dagen, dette 
gjorde at vi bygde plattinger. Vi har hele tida vært bevisst på å legge plattingene så lavt i 
terrenget som mulig. Dette så de ikke skulle ”ruve” i landskapet. De er derfor bygd i 
trappevise høyder i terrenget. Som vedlagt plantegning viser er det kun få punkt på 
plattingene som er over nevnte høyde på 50 cm. Snitthøyda ligger fra 24 cm-38 cm.  
 
 
 
 
 
Mvh 
Rune Fossum 
 
 
Vedlegg: 

- Plantegning hytte og plattinger målsatt 
- Bilder









 
 

 

Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 

Landskapsvernområde Skjækra  

Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Rune Fossum 
Vestermarkvegen 5A 
7718  STEINKJER 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/14766  Deres ref.  Dato 10.03.2021 

 

NP-2021-06 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning 
av platting ved egen hytte Setertjønna 7 - Rune Fossum 

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 06/2021 10.03.2021

ST 06/2021 NP-2021-06 Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plattinger ved hytte
Setertjønna 7 – Rune Fossum

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 06/2021 under sitt Teams møte
onsdag den 10.mars 2021. Med bakgrunn i brevet til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde
datert 26. oktober 2020, som blant annet sier, sitat; Alle hytteeiere som har bygd platting etter
vernetidspunktet (2004) bes søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd
etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få godkjenning, sitat slutt, endret
nasjonalparkstyret forvalters innstilling og ga tillatelse som omsøkt.

Nasjonalparkstyret fattet følgende 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:

• 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.
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• 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.

Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte Setertjønna 7 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.

Andre forhold
• Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og

forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til
verneforskriften.

• Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.
• Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes.

Klagerett
I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til
Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre,
Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Vedlegg:
1. Saksfremlegg til møte 10. mars 2021 – ST 06/2021 – NP-2021-06 Skjækra

landskapsvernområde – godkjenning av plattinger ved hytte Setertjønna 7 – Rune Fossum

Kopi til:
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
Steinkjer Kommuneskoger KF Rådhuset Serviceboks 2530 7729 STEINKJER
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55 7760 SNÅSA
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER
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Vedlegg

NP-2021-06 saksfremlegg
Skjækra landskapsvernområde – godkjenning av plattinger ved hytte Setertjønna 7 – Rune
Fossum

Dokumenter i saken:
1. NP-2021-06 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting – Rune Fossum 271220
2. NP-2021-06 vedlegg 2 - tegninger av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune

Fossum 211220
3. NP-2021-06 vedlegg 3 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune

Fossum 211220
4. NP-2021-06 vedlegg 4 - bilde av plattingene - søknad om oppføring av platting - Rune

Fossum 211220
5. NP-2021-06 vedlegg 5 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger – Rune

Fossum 270121
6. Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020
7. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020

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.

Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Rune Fossum i brev datert den 21. desember
2020 om godkjenning av plattinger til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25 i Steinkjer
kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd plattinger i tilknytning til hytta i perioden
2014 – 2017 etter å ha vært i kontakt med Steinkjer kommuneskoger.

Søker har lagt ved situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta og uthuset, og
bilder av hytta og uthus med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er
oppført i søknaden. Arealet av plattingene kommer ikke direkte frem av tegningene, men
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utrekninger gjort av fungerende nasjonalparkforvalter med bakgrunn i tegningene (NP-2021-06
vedlegg 2) viser at samlet areal av plattingene er på minimum 91,5 m2(se fig 1).

På grunn av plattingenes størrelse anbefalte fungerende nasjonalparkforvalter ovenfor
arbeidsutvalget at søknaden ble behandlet av nasjonalparkstyret, noe arbeidsutvalget sluttet seg
til. Dette ble formidlet til søker i brev datert 27. januar 2021.

Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger ved hytte Setertjønna 7 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.

Verneformål
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert
naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler,
samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av
landskapets egenart og verdi.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Hjemmelsgrunnlag:
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og
boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for
tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i
utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i
verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med
hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende
bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter defineres inn under
begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»
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Begrunnelse
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften
fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp
en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller
ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og
Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid
har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa
kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem 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 BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter
veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.

Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i
orden på sin tomt.

Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir
oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer
enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei
heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags
dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av
plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til
sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av
dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80
m2. Dette vil være tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal
revideres.

Det er i utgangspunktet av vesentlig betydning at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i
tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen,
samt være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger
ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en
selvstendig vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi
tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene
som ligger inn til hytta og uthuset til å være forholdsvis stort i areal.

Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen minimum 91,5 m2,
noe som arealmessig er større enn selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i
utgangspunktet vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter
så ville fungerende nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor nasjonalparkstyret at samlet areal av
plattinger ikke bør overstige 50 m2. Imidlertid ligger det som tidligere nevnt ingen føringer i
forvaltningsplan eller i kommunale retningslinjer, slik at det kan åpnes opp for større plattinger.
Situasjonen, der hytteeierne har bygd i god tru, og etter å ha forhørt seg med kommunene, er litt
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spesiell. Samtidig vil det å åpne opp for svært store plattinger kunne skape presedens i
forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen.

Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften
for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger som har skjedd i
dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med
nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke. I
arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på
plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på
størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge
godt under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra
som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn
i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om godkjenning av
omsøkte plattinger avslås, og at det maksimum kan gis tillatelse til plattinger på opptil 60 m2.

Søker fikk i 2011 tillatelse til å rive gammel hytte og uthus (NP-2011-25), samt oppføring av ny
hytte og uthus/anneks ved sin hytte Setertjønna 7 i Skjækra landskapsvernområde.
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 og naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for
Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

• Nasjonalparkstyret gir, med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d Anne Berit
Lein og Rune Fossum dispensasjon for riving av eksisterende hytte og uthus på Gnr/Bnr/Fnr
157/2/25. Gammelt bygningsmateriell skal fjernes fra landskapsvernområdet.

• Nasjonalparkstyret gir, med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 Anne Berit Lein og Rune
Fossum dispensasjon for oppføring av ny hytte og nytt uthus/anneks på Gnr/Bnr/Fnr 157/2/25.

• Før oppstart må tiltaket avklares med kommunen i forhold til plan- og bygningslov.

Som det fremgår av vedtaksbrevet datert 8. juni 2011 skal ny hytte være på 58 m2 og nytt
uthus/anneks på 20 m2. Det ble ikke satt noen frist for når gammelt uthus skal rives. I SNOs
oppsynsrapport, som arbeidsutvalget behandlet den 18. desember 2020, går det frem at ny hytte
og nytt uthus/anneks er oppført, men gammelt uthus ikke er revet. De nye bygningene ble ikke
oppmålt. Det ble også funnet rester etter avfallsbrenning ved hytta. Deler av avfallet er ikke
brennbart avfall som skulle vært sortert og levert til godkjent avfallsdeponi.

Arbeidsutvalget har ikke myndighet til å fastsette frist for riving av gammelt uthus, da dette
medfører endring av nasjonalparkstyrets vedtak fra den 8. juni 2011. Det er nasjonalparkstyret
som kan vedta frist for riving av uthus. Forvalter vil derfor anbefale ovenfor arbeidsutvalget at
det sendes en henvendelse til hytteeierne der plan for riving av uthus etterspørres. Planen legges
frem ovenfor nasjonalparkstyret som så kan vedta frist for riving av uthuset. Arbeidsutvalget
fattet følgende vedtak den 18. desember 2020:

• Arbeidsutvalget ber hytteeierne om å utarbeide en plan for riving av uthus. Planen skal
inneholde tidspunkt for riving og plan for håndtering av rivningsavfall.

• Arbeidsutvalget ber hytteeierne om å rydde opp etter avfallsbrenningen.
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o Ikke brennbart avfall skal sorteres og leveres til godkjent avfallsdeponi.

Søker har ikke sendt inn noen plan for riving av uthuset pr. dags dato, så fungerende
nasjonalparkforvalter foreslår ovenfor nasjonalparkstyret at styret vedtar frist for riving av
uthuset, noe som vil være i tråd med intensjonen i vedtaket fra 2011.

Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter
mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser
fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.

Tiltaket vil isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av
tiltaket vil kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være
positivt. Tillatelse vil ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Imidlertid vil
den samlede belastningen bli stor hvis det åpnes opp for plattinger på denne størrelsen, noe
som vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot
vernets formål. Hensynet til nml. § 10 om samlet belastning tillegges betydelig vekt når søknaden
vurderes, og at arealgrensen for plattinger settes til 60,0 m2. Plattingene er allerede oppført, så
nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne saken.

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 avslås 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.

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Rune Fossum tillatelse til oppføring
av plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr
157/2/25 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 91,5 m2 til maksimum 60,0 m2 innen 1. mai 2021.

o Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget.
o Frist for å reduseres dagens plattinger på 91,5 m2 til maksimum 60,0 m2

settes til 31. desember 2021
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.
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• 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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Klage på vedtak - godkjenning av platting ved hytte i Skjækra 
landskapsvernområde NP-2021-06 Setertjønna 7 - Rune Fossum 

Statsforvalteren i Trøndelag viser til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyres vedtak av 
10.03.2021 i sak ST 6/2021 (deres ref. 2020/14766). I vedtaket innvilges Rune Fossum søknaden om 
oppføring av plattinger på til sammen 91,5 m2 ved hytte Setertjønna 7 i Skjækra 
landskapsvernområde, Steinkjer kommune. 
 
Statsforvalteren i Trøndelag klager med dette på vedtaket nr. 6/2021 i sak 2020/14766 der det 
gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av 
plattinger på til sammen 91,5 m2 ved hytte Setertjønna 7 i Skjækra landskapsvernområde, 
Steinkjer kommune.  
 
I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 Klageadgang og 
klagemyndighet har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste 
setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret.  
 
Vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde  
Verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde ble fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004. 
«Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.» Jf. § 2. 
 
Ifølge vernebestemmelsene, § 3 punkt 1.1. skal området vernes mot inngrep som vesentlig kan 
endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. «Det er forbud mot & bakkeplanering& klopper& 
Opplistingen er ikke uttømmende.» Det er unntak for vedlikehold av bygninger med mer, jf. § 3 punkt 
1.2. I § 3 punkt 1.3 er en rekke tiltak nevnt som forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til etter 
søknad, f.eks. a) «Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»  
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Plattinger er ikke konkret nevnt i verneforskriften. Oppføring av plattinger i tilknytning til 
eksisterende hytter defineres inn under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger». 
 
Bakgrunn ifølge «Møteinnkalling NP-styremøte 10. mars 2021» 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en 
platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. 
Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa 
kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid har det 
vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, 
samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem 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 
BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og 
kommuneskogen bygd i god tro.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet 
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden 
på sin tomt.  
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i 
gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei heller 
om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags dato er 
derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av plattinger i 
bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan 
overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av dagens gjeldende 
forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m2. Dette vil være 
tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres. 
 
Det er i utgangspunktet av vesentlig betydning at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i 
tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt 
være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger ingen 
føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en selvstendig 
vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi tillatelse til. 
Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene som ligger inn 
til hytta og uthuset til å være forholdsvis stort i areal.  
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen minimum 91,5 m2, noe 
som arealmessig er større enn selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i 
utgangspunktet vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter så 
ville fungerende nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor nasjonalparkstyret at samlet areal av 
plattinger ikke bør overstige 50 m2. Imidlertid ligger det som tidligere nevnt ingen føringer i 
forvaltningsplan eller i kommunale retningslinjer, slik at det kan åpnes opp for større plattinger. 
Situasjonen, der hytteeierne har bygd i god tru, og etter å ha forhørt seg med kommunene, er litt 
spesiell. Samtidig vil det å åpne opp for svært store plattinger kunne skape presedens i forbindelse 
med revideringen av forvaltningsplanen. 
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Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig 
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for 
Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger som har skjedd i dette 
tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med 
nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke. I 
arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på 
plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på 
størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene kan være, men den grensen vil ligge godt 
under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil 
fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om godkjenning av omsøkte 
plattinger avslås, og at det maksimum kan gis tillatelse til plattinger på opptil 60 m2. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende 
nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i 
nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av tiltaket vil 
kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være positivt. Tillatelse vil 
ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Imidlertid vil den samlede belastningen 
bli stor hvis det åpnes opp for plattinger på denne størrelsen, noe som vil påvirke Skjækra som et 
egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Hensynet til nml. § 10 om 
samlet belastning tillegges betydelig vekt når søknaden vurderes, og at arealgrensen for plattinger 
settes til 60,0 m2. Plattingene er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne 
saken. 
 
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 avslås 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. 

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Rune Fossum tillatelse til oppføring av 
plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Setertjønna 7 med Gnr/Bnr/Fnr 
157/2/25 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 91,5 m2 til maksimum 60,0 m2 innen 1. mai 2021.  

o Nasjonalparkstyret delegerer godkjenning av planen til arbeidsutvalget. 
o Frist for å reduseres dagens plattinger på 91,5 m2 til maksimum 60,0 m2 settes 

til 31. desember 2021 
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). 
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Statsforvalterens konklusjon  
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. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier tilstrekkelig, og at 
hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som 
helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for 
verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Statsforvalteren 
har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med nasjonalparkforvalters tilrådning (opp til 60 
m2), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus men muligens akseptabel som 
følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene. Den totale størrelsen på plattinger tilknyttet 
den aktuelle hytta, finner vi at det ikke er hjemmel til. Derfor klager Statsforvalteren i Trøndelag på 
NP-styrets vedtak om tillatelse til plattinger på til sammen 91,5 m2. Vi forventer at det ved revisjon av 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde blir satt en langt lavere grense for maksimal 
størrelse på plattinger, nettopp for å unngå denne form for nedbygging av natur.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Gry Tveten Aune (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Hilde Ely-Aastrup 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
Rune Fossum Brandseggvegen 166 7718 STEINKJER 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
STEINKJER KOMMUNESKOGER- 
OGNDALSBRUKET KF 

Rådhuset Serviceboks 
2530 

7729 STEINKJER 

Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
    
    
    
    

 
 



Rune Fossum 
Vestermarkvegen 5A 
7718 Steinkjer         06.05.2021 
 
 
 
 
Blåfjella - Skjækerfjella – Lierne nasjonalparkstyre 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 
 
 
 
Kommentarer på Statsforvalterens klage vedtak NP-2021-06 Setertjønna 7-Rune 
Fossum 
 
Viser til brev datert 10.03.2021 fra Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre med 
orientering om nasjonalparkstyrets vedtak om å gi tillatelse til omsøkte platting ved 
Setertjønna 7. Vedtaket var ikke i tråd med innstillingen, men i tråd med brev fra 
nasjonalparkforvalteren datert 26.10.2020 som blant annet sier: ”Alle hytteeiere som har 
bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bes søke om å få dispensasjon og godkjent 
platting. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få 
godkjenning”  
 
Nasjonalparkstyret ga med andre ord godkjenning av omsøkt platting i tråd med den 
veiledning som er gitt oss hytteeierne og i tråd nasjonalparkforvalterens brev av 
26.10.2020. 
 
I brev av 26.03.2021 fra Statsforvalteren i Trøndelag klages det på denne 
godkjenningen. Undertegnede gis imidlertid tillatelse til oppføring av plattinger på 
maksimum 60 m2. Dette medfører riving av deler av eksisterende platting. Jeg er meget 
kritisk til at Statsforvalteren påklager dette vedtaket, det framstår som en administrativ 
omkamp med lokal forvaltning, nasjonalparkstyret. 
 
Statforvalteren begrunner klagen med følgende: 

 Pattingene har et for stort areal. 91,5 m2.  
 

Det finnes ingen bestemmelser for areal på plattinger. Så lenge plattingene i snitt 
er under 0,5 m i høyde over bakken skal plattingene ikke regnes inn i bebygd 
areal, jf. forvaltningsplanens §4.1 som henviser til NS 3940, og er heller ikke 
søknadspliktige etter plan og bygningsloven. Mener Statsforvalteren at det kan 
settes en fiktiv arealgrense for en platting?  

 
 Statforvalteren er redd for omsøkt platting på 91,5 m2 vil skape presedens på 

senere søknader. 
 



Så å si alle hytteeiere, med noen få unntak har fått godkjent sine plattinger i tråd 
med den veiledning som er gitt. For oss som ikke har fått godkjent i tråd med 
veiledning som er gitt, det er ikke nedfelt noen arealbegrensing noe sted. Hvilket 
grunnlag har statsforvalteren for å sette grensen til 60m2? Det framstår som at 
det nå settes en grense, administrativt, som denne saken skal håndheves etter. 
Vår platting er også bygd i hht veiledning, og er omsøkt innenfor det «amnesti» 
som følger av brev av 26.10.20.  

 
 Slik bygging av plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på 

naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. 
 

Stiller meg meget uforstående til at en slik platting skal ha så negativ innvirkning 
på naturmangfoldet som klager sier. Som nevnt i søknaden har vi brukt hytta 
svært mye, og terrengslitasjen mellom byggene var markant, likeledes på begge 
tverrendene. Studerer man terrenget fra avstand vil så å si ingen plattinger synes 
i terrenget. Så lenge disse er bygget lavt og nede i terrenget vil det på ingen måte 
skjemmes og ødelegge naturmangfoldet. Når disse plattingene i tillegg beises i 
jordfarger vil de gå i ett med terrenget.  

 
På nasjonalparkstyre.no står det: 
”For nasjonalparkar, andre store verneområde og samanhengande verneområde skal 
forvaltning skje gjennom eit interkommunalt nasjonalparkstyre/ verneområdestyre, 
heretter omtalt som styret.” 

Det er vanskelig å skjønne at nasjonalparkstyrets vedtak skal være utenfor deres 
beslutningskompetanse, gitt den veiledning som er gitt. Jeg ber om at omkampen legges 
død, og at lokal forvaltning, nasjonalparkstyrets vedtak, blir stående. Skulle imidlertid 
denne saken gå videre vil jeg ta kontakt med advokat for å få denne saken belyst. 

Jeg ber derfor Statsforvalteren trekke sin klage på nasjonalparkstyret sitt vedtak. 

 

Mvh 
Rune Fossum 

 

Kopi: 

Statsforvalteren i Trøndelag  Postboks 2600 7734 Steinkjer 

 

 



 
         Til 

         Styret i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 

         v/ fungerende nasjonalparkforvalter Inge Hafstad 
 

                    Steinkjer 05.05.2021 
 

Kommentar til Statsforvalterens klage på nasjonalparkstyrets godkjenning 
vedrørende søknader om dispensasjon om plattinger i Skjækra 
landskapsvernområde fra 10.03.2021 

 

Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF har gjennom alle år hatt en aktiv rolle i forvaltningen 
av Steinkjer kommune sine arealer som nå er en del av Skjækra LVO. 

Kommuneskogens forvaltning av området har alltid vært tuftet på bærekraft og ansvarlig 
naturforvaltning. 

Kommuneskogen har hatt, og har en aktiv rolle i utvikling og tilretteleggingen for brukerne av 
området, utarbeidelse av informasjon er en del av dette.  

Nasjonalparkstyrets håndtering av saken med plattinger er av stor interesse for kommuneskogen 

Kommuneskogen kjenner historikken for områdene meget godt, og vil sådan komme med noen 
betraktninger og meninger om sakene så langt. 

For å gjøre det helt klart er ikke dette noe forsvar i forhold til vårt ståsted i saken. 

Grunnen til at hytteeierne i Skjækra LVO har havnet i denne situasjonen er beskrevet godt i 
saksdokumentene og vi skal være de første til å beklage at situasjonen har oppstått.  

Litt historikk: 
De nå omsøkte etableringer (plattinger) har blitt til over en meget lang periode. 

De første kjente hyttene i dagens landskapsvernområde ble satt opp rundt århundreskiftet (1900), 25 
av i alt ca. 90 hytter ble bygd før 1970 og resten på 70 og 80 tallet. 

Bruken av hyttene har fra å være husvære for fangst og høsting i første halvdel av 1900 tallet til etter 
hvert å bli rene familie/fritidshytter. Dette forsterket seg på 70-80 tallet og vesentlig enda mere fra 
rundt 1990 og fremover til i dag. 

Interessen for å ivareta natur og miljø har alltid vært meget stort hos eiere av hytter i dette området. 
Tiltak rundt hyttene har alltid vært påvirket av dette og dialogen mellom nasjonalparkstyret, 
grunneiere, hytteeiere, hytteeierforeninger har alltid vært godt.  

Hyttefolk har gjennom årtier, i hele forrige århundre og frem til i dag hatt stor glede med fritidsbolig 
langt til fjells, dette er folk med spesielt forhold til området og vi føler med ganske stor sikkerhet at  



 

brukerne alltid har hatt et grunnleggende ønske om å ta vare på «et egenartet og vakkert 
naturlandskap» slik det er beskrevet i dagens verneforskrift.  

Hyttene her er bygd og områdene er utviklet lenge før vernet kom, hytter har skiftet eiere kanskje 
flere ganger og hyttekulturen sitter dypt i området. Det som i dag omfattes av Skjækra LVO har over 
lengre tid hatt stort trykk av friluftslivet med høy grad av tilrettelegging.  

For å hindre slitasjen på vegetasjon har både grunneiere og hytteeiere alltid gjort nødvendige tiltak 
hva gjelder ferdselsårer og hytteområder, disse tiltakene var i gang allerede på 1970 tallet. 
 
For hytteeierne ble plattinger en god måte for å ivareta områdene rundt hyttene, således ble det 
etter hvert bygget plattinger på slitte, nedtrampete, skitne uteområder noe som lovverket også ga 
muligheter for helt frem til 2004.  

Et annet godt eksempel er små inngjerdinger for å ivareta hunder og terreng, de fleste hytteeiere har 
gjerne hatt en eller flere hunder, og uten hundegård ville disse bli nødt til å stå i løpestreng noe som 
medfører mye større slitasje på vegetasjon og bruk av areal. 

Etter vernet i 2004 tolkes forvaltningsplanen fortsatt slik at det kan bygges plattinger og at plattinger 
lavere enn 50 cm ikke skal regnes inn i totalarealet for hytta.  

Det finnes ingen bestemmelser for areal på plattinger, hverken i kommuneplan eller i 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde. 

Denne feilen er det ingen som ser før i 2020 

 

Verneforskriften sier at: formålet er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap og at 
området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter». 

Vi mener omsøkte plattinger ikke er av et slikt omfang at det påvirker Skjækra som et «egenartet og 
vakkert naturlandskap negativt» og heller ikke at disse er vesentlige på en måte at de påvirker 
landskapets art eller karakter.  
Omfanget er totalt sett lite, de ligger i forbindelse med allerede bebygde hytter, ligger godt i 
terrenget og ivaretar områdene utenfor. 

I verneforskrift eller i verneplanen står det aldri noe om stier, steinlegging, båtstøer, plattinger, tak 
over ved, hundegårder, spisebenker, bålplasser. 

Tiltak før vernet var tilpasset behovet på skånsomme måter og kan betegnes som en del av 
egenarten for området, når vernet kommer omhandles ikke disse tiltakene i verneplan og praksisen 
videreføres inn i verneperioden på samme gode måte med plan og bygningslovens føringer.   

Forvaltningsplanen gir utydelige føringer for andre tiltak enn det som gjelder bygninger med unntak 
av henvisningen til norsk standard 3940. 

 



 

Det presiseres også i forvaltningsplanen at forvaltningsmyndighetene bør utarbeide en 
informasjonsbrosjyre som omhandler krav til søknad og saksgang, den kom aldri, men sier noe om at 
det i utgangspunktet var et behov for en veileder både for forvaltningen og ikke minst brukerne. 

 

Verken nasjonalparkforvaltning eller statsforvaltere hadde gjort noe innspill i denne sammenhengen 
før i 2020 da oppmåling av hytter i forbindelse med byggesaker kom på banen. 

Da hadde praksisen vart i 16 år uten tilbakemeldinger og i god tro om at tiltakene lå innenfor forskrift 
og forvaltningsplan. 

 

 
Det vil være hensiktsmessig og nødvendig med åpent sinn og godt skjønn da denne saken har mange 
aspekter. 

Det er et stort miljø som over år har handlet i god tro. 
Tiltroen og respekten mellom brukere, grunneiere og myndigheter har alltid vært godt. 

Nasjonalparkstyret er lokal forvaltning på høyt plan med representanter fra alle berørte kommuner 
og fra reindriftsnæring, et organ med bredde i områdene og som etterhvert kjenner forholdene godt. 

Styret beslutter ved bruk av godt skjønn og god informasjon enstemmig å gi dispensasjon i forhold til 
verneformålet for alle omsøkte plattinger.  

Her vurderes og behandles alle likt, informasjon på bygninger er innhentet, registret og 
nasjonalparkstyret har holdt sitt ord i forhold til skrivet som ble sendt ut til alle hytteeiere der det 
står:  
alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet etter, 
vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden. 

Alle plattinger bygd frem til og med 2020 blir registrerte i databasen, nasjonalparkstyret har således 
her muligheten til å sette en strek på en god måte for den praksis som har vart frem til i dag, og kan 
fra 2021 starte med en etter hvert ny revidert og informativ forvaltningsplan for Skjækra 
landskapsvernområde.  

Igjen, det har stor betydning for området at her blir lagt stor vekt i bruk av godt skjønn. 

Vi er undrende til at Stasforvalteren i disse sakene ikke har tiltro til et enstemmig nasjonalparkstyre 
som er valgt til å forvalte nasjonalparken og landskapsvernområdet, det er de som er oppnevnt som 
myndighet til å forvalte området.  

Klagene oppleves også svært utfordrende i forhold til veiledningen overfor hytteeiere kommunene 
og Kommuneskogen har gitt, herunder også veiledning fra nasjonalparkforvalteren. 

Statsforvalterens signaler i klagene rammer lokal forvaltning på en dårlig måte. 



At Statsforvalteren i sin klage mener at sakene kan skape presedens kan være vanskelig å forstå, her 
er plattinger i tidligere tilsvarende saker allerede godkjent og har på sitt vis skapt en presedens. Vi er 
enige i at det var helt nødvendig og riktig vurdert av forvaltningen å tillate areal for plattinger. 
Dagens verneplan har ingen arealbegrensning på plattinger, når noen plattinger av ulike størrelser 
godkjennes bør alle godkjennes uten at saksbehandler selv estimerer en størrelse for hva som er 
innenfor /utenfor. Vi legger til grunn at her vil andre aspekter enn bare plattingers areal ha betydning 
for hvor mye avtrykk, dominans en platting får.   

Vi mener ingen av de omsøkte dispensjoner vil påvirke verneformål, dette er det ikke alltid like lett å 
se uten å ha vært på de omsøkte områdene. 

 

Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF mener at klagene bør vurderes trukket ut fra 
saksforløpets historie. 

 Vi håper statsforvalteren kan gjøre en ny vurdering på dette før saken skal opp i Nasjonalparkstyret 
04.04.21. 

 

 

Pål Malmo 
Skogsjef 
Steinkjer kommuneskoger 
Ogndalsbruk KF



 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@fylkesmannen.no  
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Adresseliste Hytteeierne i Skjækra LVO 
   

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/672  Deres ref.  Dato 26.10.2020 

Brev til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde - Plattinger og 
forholdet opp mot verneforskriften 

Dette brevet går ut til alle som har hytte i Skjækra landskapsvernområde i Steinkjer og Snåsa 
kommuner. Informasjon om eier/fester er hentet ut fra matrikkelen. I adresselisten som er 
vedlagt står Gnr/Bnr/Fnr oppført bak deres navn. Ber dere se over adresselisten og gi 
tilbakemelding hvis dere finner feil eller mangler. 
 
Viser til informasjon, lagt ut på nettsidene i mai 2020, angående plattinger ved hyttene i 
Skjækra LVO. Der la vi ut informasjon om at all byggevirksomhet i landskapsvernområdet i 
utgangspunktet er forbudt etter verneforskriften fra 2004, og det må derfor søkes om 
dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en platting. Dette er uavhengig 
av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke. Det henvises her til 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Hele verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde finner dere på www.lovdata.no, søk på Skjækra 
landskapsvernområde. 
 
Det er kommet en god del reaksjoner på dette informasjonsskrivet, der det blant annet vises 
til at de har bygd etter veiledning fra Steinkjer og Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer 
kommuneskoger Ogndalsbruket KF.  
 
I etterkant har det vært 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 BYA, jf. NS 3940, og 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.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) bes søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er 
veiledet etter vil da få godkjenning. De som har bygd ut over dette vil bli kontaktet for å 
komme fram til en løsning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i 
orden på sin tomt, noe som kan være greit ved evt. salg eller overdragelse.  
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Vi ber derfor alle hytteeierne som har bygd platting etter 2004 om å sende inn søknad til 
forvaltningsmyndigheten innen 31. desember 2020. Søknaden skal inneholde situasjonskart 
med plassering av terrassen i forhold til hytta, mål som viser lengde, bredde og 
gjennomsnittlig høyde over bakken, bilder, når ble terrassen bygd og annen relevant 
informasjon.  
 
Eventuelle spørsmål og kommentarer til dette brevet rettes til fungerende 
nasjonalparkforvalter på telefon eller e-post. Kontaktinformasjon finner dere helt øverst i 
dette brevet. 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg: 

1. Adresseliste – Brev til hytteeiere i Skjækra landskapsvernområde 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Trøndelag  Postboks 2600  7734 Steinkjer 
Miljødirektoratet   Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim 
Snåasen Tjielte / Snåsa kommune Sørsivegen 6   7760 Snåsa 
Statens naturoppsyn   Postboks 5672 Torgard 7485 Trondheim 
Steinkjer kommune   Postboks 2530  7729 Steinkjer 
Statskog SF    Postboks 63 Sentrum  7801 Namsos 

































 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Gunnar Børøsund 
Infanterivegen 55 
7713  Steinkjer 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/13819  Deres ref.  Dato 10.03.2021 

 

NP-2021-07 Skjækra landskapsvernområde - hundegård 
vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23 - 
Marit og Gunnar Børøsund 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 07/2021 10.03.2021 

 
 
ST 07/2021 NP-2021-07 Skjækra landskapsvernområde  søknad om oppføring av hundegård, 

vedskjul og aggregatskjul ved hytte Skjækervatnet 23  Marit og Gunnar Børøsund 

 

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 07/2021 under sitt Teams møte 
onsdag den 10.mars 2021.  
 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
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.  
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 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. 

 
 

 
Fig. 1: Byggetegninger av hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 
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Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23 
med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 
 
Andre forhold 

 Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og 
forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til 
verneforskriften.  

 Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan- og bygningsloven.  
 Kommunal vurdering/godkjenning etter plan- og bygningsloven må også innhentes. 

 
Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til 
Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, 
Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg: 
1. Saksfremlegg til møte 10. mars 2021  ST 07/2021  NP-2021-07 Skjækra 

landskapsvernområde  søknad om oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul 
ved hytte Skjækervatnet 23  Marit og Gunnar Børøsund 

 

Kopi til: 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 

55 
7760 SNÅSA 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 
Snåsa Fjellstyre Øverbygdveien 34 7760 SNÅSA 
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Vedlegg 
 
NP-2021-07 saksfremlegg 
Skjækra landskapsvernområde  søknad om oppføring av hundegård, vedskjul og aggregatskjul 
ved hytte Skjækervatnet 23  Marit og Gunnar Børøsund 
  
Dokumenter i saken: 

1. ST-2021-07 vedlegg 1 - Skjækra landskapsvernområde - søknad om oppføring av 
hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte Skjækervatnet 23  Marit og Gunnar 
Børøsund 281120 

2. NP-2021-07 vedlegg 2 - vedtak i sak AU-2020-21 - godkjenning av plattinger ved hytte 
Skjækervatnet 23  Marit og Gunnar Børøsund 181220 

 
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.  
 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Marit og Gunnar Børøsund i brev datert den 
28. november 2020 om godkjenning av platting til hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 
80/1/1 i Snåsa kommune. Denne søknaden ble behandlet av arbeidsutvalget den 18. desember 
2020, og klage på arbeidsutvalgets vedtak i sak AU-2020-21 blir behandlet under dette møte (se 
sak NP-2021-04). 
 
I søknaden kom det også frem at det er oppført en hundegård på 16 m2 i 2017, og en vedbod på 
12,5 m2 og et aggregathus på 1,0 m2, de to sistnevnte med ukjent byggeår. Ingen av disse 
bygningene/anleggene er, så langt fungerende nasjonalparkforvalter har kunnskap om, omsøkt i 
forhold til verneforskriften. Fungerende nasjonalparkforvalter anser søknaden fra Marit og 
Gunnar Børøsund også som en søknad om oppføring av hundegård, vedbod og aggregatskjul. 
Denne delen av søknaden er ikke delegert ned til arbeidsutvalget, og må behandles av 
nasjonalparkstyret. Med bakgrunn i dette legges saken frem ovenfor nasjonalparkstyret. 
 
Dagens hytte er ifølge tegninger lagt ved søknaden på 62,5 m2, platting under tak ikke medregnet 
(se fig. 1). Byggetegningene viser nok mest sannsynlig mål på utvendig svill, slik at bebygd areal 
(BYA) etter Norsk standard 3940 nok er noe større. Vedbod og aggregathus regnes som uthus i 
forhold til beregning av bebygd areal, jf. forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde. 
Vedskjul og aggregatskjul er på til sammen 13,5 m2 (se fig. 2), slik at samlet bebygd areal (BYA) for 
hytte, vedskjul og aggregatskjul er på 76,0 m2, noe som er innenfor retningslinjene i 
forvaltningsplanen som sier at maksimum bebygd areal for hytte og uthus til sammen er 80,0 m2. 
Selv om BYA for hytte mest sannsynlig er, på grunn av at målene som er oppgitt er utvendig svill, 
noe større enn 62,5 m2 vil trolig ikke samlet bebygd areal overstige 80,0 m2.  
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Fig. 1: Byggetegninger av hytte Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 
 



 
 
 http://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella Saksbehandler Inge Hafstad Side 7 av 10 

 
Fig. 2: Målsatt situasjonskart over omsøkt hundegård, vedbod og aggregathus ved hytte 
Skjækervatnet 23 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 
 
Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert 
naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, 
samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av 
landskapets egenart og verdi. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og 
boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for 
tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i 
utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med 
hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger.  
 
Oppføring av vedbod, aggregathus og hundegård med platting og hundehus kommer ikke inn 
under begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger», og må dermed behandles 
etter naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak. 
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Begrunnelse 
Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltakene ikke er 
gjennomført. Det er noe usikkert når vedbod og aggregathus er bygd, med de er utvilsomt bygd 
etter at vernet ble opprettet i 2004. Hytte, vedbod og aggregathus blir til sammen 76,0 m2, noe 
som er innenfor retningslinjene for størrelse på hytte og uthus i forvaltningsplanen. Samlet areal 
av hytte, vedbod og aggregathus er innenfor retningslinjene for samlet areal for hytte og uthus 
på maksimum 80,0 m2, og tillatelse til oppføring av vedbod og aggregathus vil etter fungerende 
nasjonalparkforvalters vurdering ikke være i strid med verneformålet, eller virke negativt for 
verneverdiene. Det vil derfor være grunnlag for å behandle den delen av søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48.  
 
Søknaden om godkjenning av hundegård på 16,0 m2 med hundehus og platting over deler av 
hundegården må sees i sammenheng med vedtaket i sak AU-2020-21 der det ble godkjent 49,7 
m2 platting, samt 3,7 m2 opparbeidet ildsted. om godkjenning av platting ved hytta. Det er 
dermed allerede opparbeidet et betydelig areal med plattinger/ildsted rundt hytta, til sammen 
53,4 m2, samt at det ble gitt avslag på søknaden om frittstående platting med ildsted på 21,0 m2.  
 
Under normale omstendigheter så ville fungerende nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor 
nasjonalparkstyret at samlet areal av plattinger/opparbeidet areal ikke bør overstige 50 m2. 
Imidlertid ligger det som tidligere nevnt ingen føringer i forvaltningsplan eller i kommunale 
retningslinjer, slik at det kan åpnes opp for større plattinger/større opparbeidet areal. 
Situasjonen, der hytteeierne har bygd i god tru, og etter å ha forhørt seg med kommunene, er litt 
spesiell. Samtidig vil det å åpne opp for svært store plattinger/opparbeidet areal kunne skape 
presedens i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen. 
 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp en 
hundegård med platting og hundehus. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter 
plan- og bygningsloven eller ikke. Hundegård med platting og hundehus ble oppført i 2017, og 
det skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften før oppføring av slike anlegg/innretninger.  
 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier ingenting om hundegård med platting 
og hundehus, ei heller om dette skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på hundegårder. 
Status pr. dags dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke 
arealet av hundehus med platting og hundehus i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens 
bestemmelser om at fritidshus og uthus til sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk 
standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun 
fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 m2. Dette vil være tema nå når 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres.  
 
Det er av betydning for arbeidsutvalget at hytteeier har bygd hundegård med platting og 
hundehus i god tro. Det ligger ingen føringer om oppføring av hundegård i forvaltningsplanen, så 
nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte hundegården er innenfor 
det styret kan gi tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer det samlede arealet av 
plattinger, hundegård med platting og hundehus til å være for stort til at det kan tillates i et 
landskapsvernområde.  
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Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig 
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften 
for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. 
som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar 
kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter 
verneforskriften eller ikke. I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra 
landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet 
er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene 
kan være, men den grensen vil ligge godt under 70 m2. Denne arealbegrensningen vil omfatte 
plattinger, hundegårder og alt annet opparbeidet areal. Omfattende bygging av plattinger og 
hundegårder o.l. rundt hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert 
naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål.  
 
Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om 
godkjenning av omsøkte hundegård med platting og hundehus avslås, og at det maksimum kan 
gis tillatelse til plattinger og hundegård på til sammen opptil 60 m2. Med bakgrunn i dette vil 
fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være at søknaden om godkjenning av hundegård 
med platting og hundehus på 16 m2 avslås, og at det stilles krav om at samlet areal for plattinger, 
opparbeidet ildsted og hundegård ikke skal overstige 60 m2. Dette betyr at med dagens 
godkjente plattinger på 49,7 m2 og godkjent opparbeidet ildsted på 3,7 m2 kan hundegården 
maksimalt være 6,4 m2. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, 
forvaltningsplan for Skjækra landskapsvernområde, møter mellom arbeidsutvalg og 
byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner og vedtak i sak AU-2020-21 anser 
fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av 
tiltaket vil kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være 
positivt. Tillatelse vil medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet, men størrelsen på 
bygningene er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen. Imidlertid vil den samlede 
belastningen bli stor hvis det åpnes opp for plattinger og hundegårder/opparbeidet areal på 
denne størrelsen, noe som vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap 
negativt, og stride mot vernets formål. Hensynet til nml. § 10 om samlet belastning tillegges 
betydelig vekt når søknaden vurderes, og at arealgrensen for plattinger/opparbeidet areal settes 
til 60,0 m2. Vedbod, aggregathus og hundegård er allerede oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees 
ikke relevant i denne saken. 
 
Forvalters tilrådning: 
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: 
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 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. 

 
 







Fra: Steinar Bach[steinar.bach@naturporten.no] Sendt: 27.01.2021 17:01:32 Til: Hafstad, Inge Tittel: Fwd: Søknad
ommotorferdsel
Ha ein fin dag
Mvh
Eva

---------- Videresendt e-post ---------
Fra: <soknad_snoscooter@fylkesmannen.no>
Dato: man. 25. jan. 2021 kl. 13:45
Emne: Søknad ommotorferdsel
Til: <steinar.bach@naturporten.no>

Navn: Harald Setsaas
Adresse: Nedre Alle 8
PostnrPoststed: 7030 Trondheim
Telefon: 97567067
Epostadresse: harsetsaas@hotmail.com
Verneomrade_1: Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkeren NP
Verneomrade_2:
Verneomrade_3:
Verneomrade_4:
Verneomrade_5:
Verneomrade_6:
Verneomrade_7:
Verneomrade_8:
Formal_1: Snøscooter på snødekt mark for transport av varer og bagasje til hytte
Formal_2: Snøscooter på snødekt mark for transport av ved til hytte
Formal_3:
Formal_4:
Kjorerute_og_omrade: Vi leier inn Per Anaders Andersson som skuter kjører, da vi ikke har skuter selv. Han bor i
området, og har kjørt for oss i 30 år.
Ruten er Edevik, Torrøn, Sørsiden av Høgsete, ned til Høgsetetjern, retur.
Sporet er likt hvert år.
Dato_fra_og_med: 1 feb 2021
Dato_til_og_med: 1 Mai 2021
Antall: 6
Flerarig:
Soknadstekst: Hei
Vi ønsker å få transportert ved, skudd og proviant opp til hytta, Høgsete liggende ved Høgsetetjern.
Det er mulig vi må få Per Anders til å gjøre dette allene, pga Corona restriksjoner.
Uansett ønsker vi løyve til å gjennomføre dette som tidligere.
Mvh
Harald
Vedlegg_til_soknaden_som_ettersendes:
Bekreftelse: ja
--
Mvh

Steinar Bach
Nasjonalparkforvalter



Tlf.nr: +47 99 59 86 20

E-post: steinar.bach@naturporten.no

Nettside: https://nasjonalparken.no/



 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Harald Setsaas 
Nedre Alle 8 
7030  TRONDHEIM 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2021/1366  Deres ref.  Dato 29.01.2021 

 

ADM-2021-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - 
snøscooter transport av varer og utstyr til hytte 
Høgsettjønna 1 - Harald Setsaas 

Saksprotokoll: 
Fungerende nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre har fattet følgende vedtak: 
 
Vedtak 
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: 

 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 Edevik – Riksgrensen, riksrøys 175, til 
hytte Høgsettjønna 1 i Snåsa kommune. 

 Dispensasjonen gjelder for leiekjøreren Per Anders Andersson, Edevik.  
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer og en (1) dag med vedkjøring. 
 Kjøreruta etter fastlagt trase, jf. fig. 1. 
 Dispensasjonen fra 29. januar 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 disepnsasjonen. 

 Kjøreboka for 2021 skal returneres til 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
v/Nasjonalparkforvalter,  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer, 
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innen 1. juni 2021 
 
Søknad 
Det vises til søknad fra Harald Setsaas datert 27. januar 2021 der det søkes om bruk av 
snøscooter til å frakte ved, materialer og utstyr inn til egen hytte/seter Høgsettjønna 1 i 
Snåsa kommune. Det søkes om å få benytte leiekjører Per Anders Andersson fra Edevik ved 
Törrøn i Sverige over til Høgsete og ned til Høgsettjønna i Snåsa kommune. Det søkes om 5 
(fem) turer pluss en dag med vedkjøring. Kjøringen skal foregå langs den faste kjøretraseen 
fra Edevik og inn til Høgsettjønna (se fig. 1). 
 
 

 

 
Fig. 1: Kart som viser kjøretraseen fra Edevik i Sverige, om Høgsete og ned til Høgsettjønna i Snåsa 
kommune. 
 
Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold 
skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene 
Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør 
særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes 
til reindrift. 
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Hjemmelsgrunnlag  
I utgangspunktet er det forbudt med motorisert ferdsel innenfor Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark. Verneforskriftene sier at det kan gis tillatelse etter søknad for transport av ved, 
materialer og utstyr på snødekt mark inn til egen hytte/seter med hjemmel i verneforskriftens 
§ 3, punkt 6.3b.  
 
Begrunnelse 
Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark sier at det kan tillates inntil 5 turer 
for kjøring med snøscooter med formål transport av utstyr/bagasje til private hytter og setre, 
samt en dag med formål innkjøring av ved. Alle søknader skal behovsvurderes etter 
opplysninger i søknad og det skal ikke gis flere turer enn nødvendig. Kjøretraseen ligger i 
vernesone V1, jf. forvaltningsplanen for nasjonalparken, men kjøring med snøscooter inn til 
egne hytter etter faste traseer kan tillates. Forvaltningsplanen åpner ikke opp for flerårige 
tillatelser i de forskjellige vernesonene, slik at det gis kun årlige tillatelser. 
 
Bruk av snøscooter er regnet som et skånsomt kjøretøy for transport av ved, materialer og 
annet utstyr til egen hytte. Den omsøkte kjøringen følger den fastlagte kjøretraseen inn til 
Høgsettjønna, og vil ikke ha nevneverdig effekt på verneverdiene. Med bakgrunn i tidligere 
års erfaringer og kjennskap til kjøretøys egenskaper, forvaltningsplanen og søkers søknad 
anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. 
Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten 
vekt i denne saken.  
 
Den motoriserte ferdselen det er søkt om i dette tilfellet vil ikke medføre noen stor belastning 
på området. Vilkårene om at fastlagt kjøretrasé skal benyttes vil medføre liten eller ingen 
belastning utenfor denne traseen. Uansett må tas særskilt hensyn til andre menneskers 
ferdsel, dyreliv, reindrift og vegetasjon, og kjøring må gjøres så hensynsfullt som mulig. Ut 
over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som foreligger, 
er det ikke indikasjoner på at kjøringen vil føre til nevneverdige skader i terrenget. Skulle det 
likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. 
Når det gjelder bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr, vurderes dette til å 
være en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i nml. Bruk av snøscooter medfører derfor liten fare 
for varige kjøreskader i vegetasjonen og terrenget. 
 
Andre forhold 

 Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og 
forskrift om vern av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, og gjelder bare for den delen 
av traséen som befinner seg innenfor nasjonalparkens grenser.  

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

 Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må 
også innhentes før tiltaket iverksettes. 

 
Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal 
stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
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nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette 
brevet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
Kopi til: 
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 

55 
7760 SNÅSA 

Snåsa Fjellstyre Øverbygdveien 34 7760 SNÅSA 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Trøndelag politidistrikt Postboks 2475 Torgarden 7005 TRONDHEIM 
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa 
kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 



Fra: Harald Setsaas[hsetsaas@online.no]
Sendt: 22.03.2021 14:11:13
Til: Hafstad, Inge
Tittel: HJøgsæte.

Som nevnt i telefon har vi vår hytte ved Høgsætetjern i Gaundalen.
Den har stått der siden 1963 og vi har i alle år benyttet oss av lettere tilgang gjennom Sverige og Edevik ved Torrøn.
I disse corona tider, der vi ikke kan krysse grensene, har det vært vanskelig å komme seg til hytta på grunn av lange
avstander fra norsk side.
Vi har likevel kommet frem til et ønske om å få dra fra Vera med scooter ‐ en av de første uker av april dersom vær
og føre tillater.
Vi tillater oss å søke om at Stig Jønsson fra Vera får tillatelse til å kjøre oss til/fra Høgsæte med 1 til 2
overnattinger.
Mvh Harald Setsaas



 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Harald Setsaas 
Nedre Alle 8 
7030  TRONDHEIM 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2021/1366  Deres ref.  Dato 23.03.2021 

 

ADM-2021-38 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - endring 
av tillatelse til bruk av snøscooter inn til hytte 
Høgsettjønna 1 - Harald Setsaas 

Saksprotokoll: 
Fungerende nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre har fattet følgende vedtak: 
 
Vedtak 
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. 
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 Kjøreboka for 2021 skal returneres til 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
c/o Statsforvalteren i Trøndelag  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer, 
innen 1. juni 2021 

 
Dette vedtaket erstatter vedtak i administrativ sak ADM-2021-12. 
 
Søknad 
Det vises til søknad i e-post fra Harald Setsaas datert 22. mars 2021 der det søkes om 
endring av vedtak i sak ADM-2021-12, der det ble gitt tillatelse til at leiekjører Per Anders 
Andersson fra Edevik ved Törrøn i Sverige kunne kjøre snøscooter for frakt av ved, 
materialer og utstyr inn til egen hytte/seter Høgsettjønna 1 i Snåsa kommune. over til 
Høgsete og ned til Høgsettjønna i Snåsa kommune.  
 
På grunn av corona restriksjonene kan ikkje søker krysse grensene, og det har vært 
vanskelig å komme seg til hytta på grunn av lange avstander fra norsk side. Søker har 
allikevel et ønske om å få dra fra Vera med snøscooter, en av de første uker av april dersom 
vær og føre tillater. Det søkes derfor om at Stig Jønsson fra Vera får tillatelse til å kjøre til/fra 
Høgsete. Stig Jønsson er godkjent leiekjører av Verdal kommune. 
 

 
Fig. 1: Kart som viser kjøretraseen fra Storlundet i Vera og inn til Lakavassbu. Det er kun traseen inn 
til Lakavassbu som kan benyttes for denne tillatelsen, ikke traseen som går inn til Bjarnetjern. 
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Fig. 2: Kart som viser kjøretraseen fra Lakavassbu og inn til Høgsete. Hvis terreng og føreforhold 
tilsier det kan traseen avvikes. 
 
 
Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold 
skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene 
Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør 
særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes 
til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag  
I utgangspunktet er det forbudt med motorisert ferdsel innenfor Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark. Verneforskriftene sier at det kan gis tillatelse etter søknad for transport av ved, 
materialer og utstyr på snødekt mark inn til egen hytte/seter med hjemmel i verneforskriftens 
§ 3, punkt 6.3b.  
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Begrunnelse 
Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark sier at det kan tillates inntil 5 turer 
for kjøring med snøscooter med formål transport av utstyr/bagasje til private hytter og setre, 
samt en dag med formål innkjøring av ved. Alle søknader skal behovsvurderes etter 
opplysninger i søknad og det skal ikke gis flere turer enn nødvendig. Kjøretraseen ligger i 
vernesone V1, jf. forvaltningsplanen for nasjonalparken, men kjøring med snøscooter inn til 
egne hytter etter faste traseer kan tillates. Forvaltningsplanen åpner ikke opp for flerårige 
tillatelser i de forskjellige vernesonene, slik at det gis kun årlige tillatelser. 
 
Bruk av snøscooter er regnet som et skånsomt kjøretøy for transport av ved, materialer og 
annet utstyr til egen hytte. På grunn av corona restriksjonene er det ikke mulig å benytte fast 
kjøretrasé fra Edevik i Sverige og inn til Høgsettjønna. Forvalter har stor forståelse for at 
søker ønsker å komme seg en tur på hytta, og innvilger derfor to turer fra Vera der det må 
benyttes godkjent lelekjører. Den omsøkte kjøringen følger den fastlagte kjøretraseen inn til 
Lakavassbu, men det finnes inge fast kjøretrasé derfra og videre inn til Høgsettjønna. Figur 2 
viser hvor kjøringen i all hovdsak skal foregå fra Lakavassbu og inn til Høgsettjønna, men 
den kan avvikes hvis terreng og føreforhold tilser dette. 
 
Ved å følge de fastsatte kjøretraseene i figur 1 og 2 vil ikke den motoriserte ferdselen ha 
nevneverdig effekt på verneverdiene. Med bakgrunn i tidligere års erfaringer og kjennskap til 
kjøretøys egenskaper, forvaltningsplanen og søkers søknad anser fungerende 
nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne 
saken.  
 
Den motoriserte ferdselen det er søkt om i dette tilfellet er begrenset til to turer, og vil ikke 
medføre noen stor belastning på området. Vilkårene om at fastlagt kjøretrasé skal benyttes 
vil medføre liten eller ingen belastning utenfor denne traseen. Uansett må tas særskilt 
hensyn til andre menneskers ferdsel, dyreliv, reindrift og vegetasjon, og kjøring må gjøres så 
hensynsfullt som mulig. Ut over dette tillegges nml. § 10 liten vekt i denne saken. Ut fra de 
opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at kjøringen vil føre til nevneverdige 
skader i terrenget. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene bæres av 
tiltakshaver, jf. nml. § 11. Når det gjelder bruk av snøscooter for transport av materialer og 
utstyr, vurderes dette til å være en miljøforsvarlig metode, jf. § 12 i nml. Bruk av snøscooter 
medfører derfor liten fare for varige kjøreskader i vegetasjonen og terrenget. 
 
Andre forhold 

 Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og 
forskrift om vern av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, og gjelder bare for den delen 
av traséen som befinner seg innenfor nasjonalparkens grenser.  

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

 Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må 
også innhentes før tiltaket iverksettes. 
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Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal 
stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette 
brevet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
Kopi til: 
Snåsa Fjellstyre Øverbygdveien 34 7760 SNÅSA 
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa 
kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 
55 

7760 SNÅSA 

AS Værdalsbruket Smålandsvegen 25 7660 VUKU 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 



Svein Bjørk 
Plankonsulent | Nord-Trøndelag reinbeiteområde 
Sørsivegen 6, 7760 Snåsa 
E-post: svein.bjork@snasa.kommune 
Mobil: 416 08 487         

 
30.mars 2021 

 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre/  
Låarte – Skæhkeren – Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 

Klage på vedtak – ADM-2021-38 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark –
Tillatelse til bruk av snøscooter inn til hytte Høgsettjønna 1 – Harald
Setsaas

Viser til vedtak ADM-2021-38, fattet av fungerende nasjonalparkforvalter 23.3.2021.

Det er gitt dispensasjon fra verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark til bruk av
snøscooter fra Vera i Verdal kommunen til hytte Høgsettjønna 1 i Snåsa kommune i tidsrommet
23.3.-30.4.2021. Tillatelsen gjelder transport av ved, materialer og utstyr og for 2 turer t/r.
Opprinnelig tillatelse ble gitt i sak ADM-2021-12, hvor transport i utgangspunktet skulle gå fra svensk
side.

Skæhkere sijte påklager vedtaket i sak ADM-2021-38.

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.

Distriktet har tidligere vært i kontakt med søker og informert om at reindrifta kan være behjelpelig
med transport inn til hytta, men da fra Grøningen i Snåsa kommune som utgangspunkt. En
forutsetning er som sagt at det er en reindriftsutøver fra distriktet som står for transporten.

Skæhkere sijte ber om at nasjonalparkforvalteren tar distriktets klage til følge og avslår søknaden.

Med vennlig hilsen 

 

For Skæhkere sijte, 

 

Svein Bjørk 

Plankonsulent 



Nord-Trøndelag reinbeiteområde 

 

Kopi: 

Skæhkere sijte v/Mathis Hætta 

 



Fra: Hafstad, Inge[fmtliha@statsforvalteren.no]
Sendt: 06.04.2021 16:05:00
Til: 'Harald Setsaas'
Kopi: 'Hanne-Lena Wilks'; 'mathis-haetta@hotmail.com'; 'Svein Bjørk'; 'bente.estil@lierne.kommune.no'; Ole Morten Sand
(ole.morten.sand@miljodir.no)
Tittel: Klage på vedtak sak ADM-2021-38

Hei

Det vises til e‐post datert 1. april 2021.

I samråd med styreleder for Blåfjella/Skjækerfjella‐Lierne nasjonalparkstyre gis klage fra Skæhkere sijte på
administrativt vedtak i sak ADM‐2021‐38 oppsettende virkning. Dette betyr at vedtaket gis utsatt iverksettelse i
påvente av klagebehandlingen. Du kan dermed ikke benytte deg av de to innvilgede turene gitt i vedtak ADM‐
2021‐38. Selve klagen vil bli behandlet av nasjonalparkstyret den 4. juni 2021.

Dette er en prosessuell avgjørelse som ikke kan påklages.

Hvis du allikevel ønsker å få fraktet varer og utstyr inn til hytta ved Høgsettjønna bes du ta kontakt med Skæhkere
sijte som kan være behjelpelig med dette. Du må da søke særskilt om dispensasjon fra verneforskriften om dette.

Med vennlig hilsen
Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Telefon:
E-post:
Web:

74 16 80 66
fmtliha@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tl

Fra: Hafstad, Inge
Sendt: torsdag 1. april 2021 11:39
Til: Harald Setsaas <hsetsaas@online.no>
Kopi: Hanne‐Lena Wilks <hl.wilks@hotmail.com>; mathis‐haetta@hotmail.com; Svein Bjørk
<svein.bjork@snasa.kommune.no>; 'bente.estil@lierne.kommune.no' <bente.estil@lierne.kommune.no>
Emne: SV: Klage på vedtak sak ADM‐2021‐38

Hei

Vi har mottatt klage på endringsvedtaket der du gis tillatelse til to turer t/r fra Vera i Verdal og inn til din hytte ved
Høgsettjønna (se vedlegg)

Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer å gi klagen oppsettende virkning. Om klagen gis oppsettende virkning
vil bli endelig avgjort i samråd med styreleder Bente Estil tirsdag den 6. april. Det bes derfor om at du ikke
benytter deg av turene før du får endelig beskjed.

Med vennlig hilsen
Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Telefon:
E-post:
Web:

74 16 80 66
fmtliha@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tl



Fra: Svein Bjørk <svein.bjork@snasa.kommune.no>
Sendt: tirsdag 30. mars 2021 14:36
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Kopi: Hanne‐Lena Wilks <hl.wilks@hotmail.com>; mathis‐haetta@hotmail.com
Emne: Klage på vedtak sak ADM‐2021‐38

Hei,
Vedlagt er klage på vedtak i sak ADM‐2021‐38 fra Skæhkere sijte.

mvh.

For Skæhkere sijte,

Svein Bjørk
Soejkesjekonsulente båatsoesïjtide Noerthte‐Trööndelagesne
Plankonsulent | Nord‐Trøndelag reinbeiteområde
Tlf: 416 08 487
Besøksadresse: Sørsivegen 6, Snåsa (kommunehuset)



BLÅFJELLA/SKJÆKERFJELLA – LIERNE 
LÅARTE/SKÆHKEREN – LIJRE 
NASJONALPARKSTYRE/NASJONALPAARHKESTÅVROE

Melding om vedtak

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  74168000 e-post: fmntpost@fylkesmannen.no
Postboks 2600 Lierne nasjonalparksenter
7734 Steinkjer 7882 Lierne Org.nr.:   974 772 108 Internett: www.nasjonalparkstyre.no

Saksbehandler: Steinar Bach Deres ref.: 2015/2660-17406/2015/ANLA Vår dato: 25.06.2015
Tlf. direkte: 99 59 86 20
E-post: steinar.bach@naturporten.no Vår ref.: 2015/3829 Arkivnr: 432.3

Steinkjer kommune
Postboks 2530
7729  Steinkjer

NP-2015-20 Melding om vedtak 
Dispensasjon Skjækra landskapsvernområde 
Bygging av nytt uthus / anneks 157/2/14 
Heidi og Sture Sivertsen

Viser til vedlagt vedtak fra møte i Nasjonalparkstyrets den 19.06.2015.

Klagerett:
I henhold til forvaltningsloven kapitel VI, kan vedtaket påklages. Klagefristen er 3 uker regnet 
fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Steinar Bach (e.f.)
Nasjonalparkforvalter
Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne Nasjonalparkstyre
Låarte/Skæhkere – Lijre Nasjonaalparhkeståvroe

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg:
1. Samlet saksframlegg med innstilling og saksprotokoll
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Kopi til:
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Heidi og Sture Sivertsen Leirådalsvegen 517A 7656 VERDAL
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok
Skæhkere Sitje v/Hanne-Lena Wilks, Berget 7760 SNÅSA
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER
Naturvernforbundet i Nord-
Trøndelag

Postboks 132 7702 Steinkjer

Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF, Postboks 2530 7729 STEINKJER
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Steinkjer lensmannskontor Strandvn 38 7713 STEINKJER
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
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Arkivsaksnr: 2015/3829-0

Saksbehandler: Steinar Bach

Dato: 12.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret 20/2015 19.06.2015

NP-2015-20 Saksframlegg 
Dispensasjon Skjækra landskapsvernområde 
Bygging av nytt uthus / anneks 157/2/14
Heidi og Sture Sivertsen

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 19.06.2015

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde § 
3 pkt 1.3 a) fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har 
Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

 Heidi og Sture Sivertsen, gbnr. 157/2/14 gis dispensasjon for utvidelse med et 
uthus/anneks på 4,5 m x 5,0 m totalt 22,5 m², jf. vedlagte tegninger. 
Totalareal på hytte og uthus / anneks blir da på 75,5 m².

 Heidi og Sture Sivertsen må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram 
minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte 
arbeidet.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 a), “Ombygging og utvidelse av 
eksisterende bygninger”. 

Omsøkte tiltak er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen; «Fritidshytte og uthus 
kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jfr Norsk standard 3940) på 80 m²».
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Forvalters tilrådning
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde § 
3 pkt 1.3 a) fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

 Heidi og Sture Sivertsen, gbnr. 157/2/14 gis dispensasjon for utvidelse med et 
uthus/anneks på 4,5 m x 5,0 m totalt 22,5 m², jf. vedlagte tegninger. 
Totalareal på hytte og uthus / anneks blir da på 75,5 m².

 Heidi og Sture Sivertsen må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram 
minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte 
arbeidet.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 a), “Ombygging og utvidelse av 
eksisterende bygninger”. 

Omsøkte tiltak er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen; «Fritidshytte og uthus 
kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jfr Norsk standard 3940) på 80 m²».
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Saksopplysninger / Søknad

Søknad fra: Heidi og Sture Sivertsen, oversendt fra Steinkjer kommune datert den 
27.05.15. 

Formål: Det søkes om oppføring av uthus/anneks på 22,5 m². Fra før står det en 
hytte på 53 m². Nytt totalt bebygd areal blir 75,5 m².

Sone: Brukssone B1 Skjækra sør.
Merknad: Steinkjer kommune har varslet følgende behandling av saken etter plan og 

bygningsloven: - er en ja-sak fra nasjonalparkforvaltningen, behandler 
Steinkjer kommune saken etter plan- og bygningsloven, - blir det en nei-
sak fra nasjonalparkforvaltningen, fatter Steinkjer kommune et 
avslagsvedtak etter plan- og bygningsloven.

Hjemmelsgrunnlag

Verneformål:
Formålet med opprettelsen av Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et 
egenartet og vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i 
tilknytning til lisider og bekkedaler for øvrig, samt den særegne vegetasjonen i den 
sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk 
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.”

Hjemmelsgrunnlag:
Verneforskriften for Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde:
§ 3 pkt 1.3 a), “Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger”.

Forvaltningsplan for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde   

4. Hytter og byggevirksomhet s.27

Delmål hytter og byggevirksomhet 
 Landskapsvernområdet skal forvaltes restriktivt med hensyn til nye bygninger, og 

slik at byggevirksomhet generelt holdes på et minimum. 
 Eventuell byggevirksomhet i landskapsvernområdet skal tilpasses den lokale og 

tradisjonelle byggeskikken.

I forbindelse med behandling av søknad om ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger vil det bli lagt vekt på en vurdering om hvorvidt ombyggingen/utvidelsen vil 
påvirke landskapets art eller karakter. En utvidelse må vurderes opp mot det 
opprinnelige byggets størrelse og plassering, terrengform og vegetasjons 
sammensetning på det aktuelle stedet, bl.a. med tanke på eksponering. Man vil generelt 
være varsomme i forhold til vesentlige utvidelser av eksisterende bygningsmasse.

4.1. Retningslinjer og oppfølging ved byggevirksomhet
d) Ombygging og utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye 
    bygninger skal om mulig lokaliseres i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø. 
e) Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jfr Norsk standard 
3940) på 80 m². 
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g) Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere 
    ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder av det utførte arbeidet. 

iii. Forvaltningssoner s.38

3. Brukssoner 
Denne sonekategorien finner man i de lavereliggende områdene der det har vært 
tradisjonell seterdrift, utnyttelse av bruksretter knyttet til beite, jakt og fiske eller 
hyttekonsentrasjoner.

Sone B1 Skjækra sør
Brukssone B1 går fra Semsklumpen i sør, innlemmer Skjækervatnet og Skjelbreia 
nordover mot vernesonen ved Grønlihø. I sør grenser teigen mot brukssone 
(Skjækerdalen) i Blåfjella-Skjækerfjella/Låaarte Skæhkere nasjonalpark.
Brukssonen kan opprettholdes som et område der det legges vekt på å videreføre det 
tradisjonelle og enkle friluftslivet.

Vurdering av saken i forhold til naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010 delegert 
forvaltningsmyndigheten over hele verneforskriften for Skjækra / Skæhkerenjohke 
landskapsvernområde til Nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret delegerte myndigheten 
til å fatte vedtak i enkelte saker til Arbeidsutvalget i sak nr. NP-02/11 den 13. januar 
2011 og sak nr.NP-25/12 den 17.oktober 2012. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8, Føre-var-prinsippet § 9, Økosystemtilnærming og samlet 
belastning § 10:
I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for 
vedlikehold og utvidelser vurdert. Her har man generelt lagt seg på en linje der man skal 
være varsomme i forhold til vesentlige utvidelser av eksisterende bygningsmasse.

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet 
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk 
mangfold, som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser, hverken 
direkte eller i umiddelbar nærhet. 

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfarings basert informasjon 
tilstrekkelig kunnskap for å si at omsøkt tiltaket ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller 
vil være en risiko for alvorlige skader på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem.

Etter nasjonalparkstyrets sin vurdering er derfor kunnskapsgrunnlaget oppfylt.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ikke aktuelt i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.
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Vurdering av om det skal gis dispensasjon: 

Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 a), “Ombygging og utvidelse av 
eksisterende bygninger”.

Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 a), “Ombygging og utvidelse av 
eksisterende bygninger”. 

Omsøkte tiltak er også innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen; «Fritidshytte og 
uthus kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jfr Norsk standard 3940) på 80 m²».

Vilkår for vedtaket: 
 Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere 

ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av 
hytta med det utførte arbeidet. Dette er også en del av kartleggingen av 
bygningsmassen innenfor verna områder.

 Forvaltningsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i
forskrift om vern av Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde. 

 Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven. 
 Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må 

også innhentes før tiltaket iverksettes.

Klagerett
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. 

Eventuell klage skal stiles til:
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

Eventuell klage skal sendes til:
Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.

Frist: - innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Vedlegg:
1. Søknad fra Heidi og Sture Sivertsen, oversendt fra Steinkjer kommune den 

27.05.15. Vedlegg til søknaden; - tegning over tiltaket og kart over beliggenheten 
til hytta.

2. Steinkjer kommune Foreløpige vurdering om uthus/anneks til fritidsbolig 157-2-
14, datert 20.05.15.

























 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 99 59 86 20 +47 74 
16 80 66 
E-post: 
steinar.bach@naturporten.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Sture Sivertsen 
Leirådalsvegen 517 A 
7656  VERDAL 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/672  Deres ref.  Dato 18.09.2020 

 

Ber om redegjørelse - Skjækra landskapsvernområde - 
påvist avvik mellom dispensasjon og faktisk 
bygningsmasse - Heidi og Sture Sivertsen 

Statens naturoppsyn (SNO) har, etter oppdrag fra Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre, gjennomført bygningskontroll av dispensasjoner gitt for bygningsformål av 
nasjonalparkstyret etter 2014. Bygningskontrollen av deres bygninger ved Skjækervatnet 
med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/14 i Steinkjer kommune ble gjennomført av SNO den 29. oktober 
2019. I forbindelse med bygningskontrollen ble det påvist avvik mellom dispensasjon og 
faktisk bygningsmasse.  
 
I tråd med forvaltningslovens § 16 Forhåndsvarsling skal det gis et forhåndsvarsel hvis 
forvaltningsmyndigheten vurderer vedtak om retting. Dette brevet er et varsel om mulig 
vedtak om retting av de påviste avvikene, med hjemmel i naturmangfoldlovens § 69 
retting og avbøtende tiltak.  
 
Bygningskontrollen ble gjennomført med bakgrunn i dispensasjon gitt av nasjonalparkstyrets 
i sak NP-2015-20 under møte den 19. juni 2015 (brev datert 25. juni 2015), der det ble gitt 
tillatelse til å utvide bygningsmassen med et uthus/anneks på 4,5 m x 5,0 m, totalt 22,5 m2, 
jf. tegning vedlagt søknaden. Total bebygd areal (BYA etter Norsk Standard 3940) etter at 
uthuset ble satt opp skulle da, i følge søknad oversendt fra Steinkjer kommune i brev datert 
20. mai 2015, ha vært 75,5 m2 (hytte 53 m2 og uthus 22,5 m2). Dette hadde vært innenfor det 
som tillates av størrelse på bygninger etter retningslinjene i forvaltningsplanen som sier at 
bygningsmassen ikke skal overstige 80 m2. 
 
I forbindelse med bygningskontrollen ble det registrert følgende avvik i forhold til søknaden 
og dispensasjonsvedtaket av 13. juli 2018: 

 I søknaden blir det oppgitt at totalt bebygd areal er på til sammen 75,5 m2, der hytta 
utgjør 53,5 m2 og uthus/anneks er på 22,5 10 m2 

 Dispensasjonsvedtaket tar utgangspunkt i opplysninger i søknaden og gir tillatelse til 
oppføring av uthus/anneks på 22,5 m2, noe som gir et totalt bebygd areal (BYA) på 
75,5 m2. 

 Under bygningskontrollen ble totalt bebygd areal målt til 94 m2.  
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 Totalt bebygd areal er til sammen 18,5 m2 større enn hva opplysningene i søknaden 
og dispensasjonen tilsier, og 14,0 m2 større enn hva retningslinjene i 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde åpner opp for. 

 
Nasjonalparkstyret har en selvstendig plikt i sine vedtekter (vedtektenes punkt 8.5) til blant 
annet å vurdere administrative sanksjoner når styret får kjennskap til brudd på 
verneforskriften. Mulige administrative sanksjoner kan være krav om retting med hjemmel i 
naturmangfoldloven (NML) kap. IX § 69 Retting og avbøtende tiltak. Forvaltnings-
myndigheten kan pålegge stans eller retting av forhold som er i strid med dispensasjon som 
er gitt.  
 
Nasjonalparkstyrets arbeidsutvalg har, i samråd med blant annet byggesaksbehandlere i 
Steinkjer og Snåsa kommuner, fastsatt prosessen for hvordan avvikene skal gjenopprettes. 
Nasjonalparkstyret sluttet seg til arbeidsutvalgets fremgangsmåte under styrets møte den 9. 
september 2020 (sak NP-2020-22). Følgende prosess ble bestemt: 

 Brev til hytteier der en redegjør for avvikene som er avdekket og be om en 
redegjørelse fra hytteeieren på verneforskrift og dispensasjonsvedtak. 

 Der forvaltningsmyndigheten finner det nødvendig kan det være aktuelt med befaring 
på stedet, der hytteeier inviteres til å være med, og hvor det blir foretatt en oppmåling 
av byggfalig personell. 

 Deretter vurderer forvaltningsmyndigheten hvilke sanksjoner / rettinger som skal 
kreves, og det fattes vedtak i nasjonalparkstyret som har myndigheten etter NML § 
69. Aktuelle sanksjoner kan være: 

o Krav om retting – redusere bebygd areal av uthus/anneks slik at totalt bebygd 
areal er i samsvar med søknad 

o Krav om retting – redusere bebygd areal av uthus/anneks slik at totalt bebygd 
areal er innenfor retningslinjene nedfelt i forvaltningsplan 

 Hytteieren vil da få en frist til å rette opp forholdet. 
 
Hvis nasjonalparkstyret ikke fatter vedtak om sanksjoner etter NML § 69, vil styret be om 
søknad fra dere om godkjenning av dagens bygninger. For ditt vedkommende kan det bli en 
kombinasjon av krav om retting og behandling av søknad. 
 
Vi ber deg som hytteeier redegjøre skriftlig for avviket og sende svaret inn til 
forvaltningsmyndigheten innen 15. oktober 2020. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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(VEDLEGG) 
 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Steinkjer Kommuneskoger Rådhuset Serviceboks 2530 7729 STEINKJER 



Fra: sture sivertsen[stursi@outlook.com]
Sendt: 30.12.2020 23:44:38
Til: Hafstad, Inge
Tittel: Søknad om bygd platting i Skjækra landskapsvernområde.

Viser til brev datert 26.10.2020med ref.2020/672 .Undertegnede eier hytte på 157/2/14 i Steinkjer
kommune.Idet mottatte brevet står tidligere eier Aksel Undall oppført som eier.

Plattingen/terrassen ble bygd som inngangsparti/trapp til uthuset.Da uthuset ble oppsatt våren 2018,ble
taket trekt ut 1 meter over inngangsdøra.Dette f
Or å slippe problemer med snømasser mot inngangsdøra. Da ble det lagt terrasebord utenfor
inngangspartiet.Området er på 1 meter bredt og 4,5 meter i lengda.Vi var da ikke klar over at dette ble
medberegnet i bebygd areal,da det ikke ble oppsatt noen form for tette vegger.Har ikke eksakt mål på snitthøyde
på inngangspartiet,men anslår ca 0,5 meter i snitt.

Legger ved 3 bilder som viser plassering på uthus i forhold til hytta(bilde 1),Oversiktsbilde av uthuset
der inngangspartiet vises,(blide 2),og plantegning av uthuset der det skraverte området er inngangspartiet,(bilde
3)

Med vennlig hilsen Sture Sivertsen.







 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 906 64 724 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@fylkesmannen.no  
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Sture Sivertsen 
Leirådalsvegen 517 A 
7656  VERDAL 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/672  Deres ref.  Dato 24.11.2020 

 

NP-2020-28 Skjækra landskapsvernområde - oppfølging av 
avvik i byggesaker - Sture Sivertsen 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 28/2020 24.11.2020 

 
ST 28/2020 NP-2020-28 Skjækra landskapsvernområde  oppfølging av avvik i byggesaker  
Sture Sivertsen 
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 28/2020 under sitt møte på 
Teams tirsdag den 24. november 2020. 
 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

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

 
Annet 
Fungerende nasjonalparkforvalter vil ta kontakt for å avtale dato for befaringen.  
 
Nasjonalparkstyrets vedtak er en avgjørelse i forhold til videre saksgang, og er ikke et 
enkeltvedtak i forvaltningrettslig forstand som kan påklages. 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg: 
1. Saksfremlegg til møte 24. november 2020 - ST 28/2020  NP-2020-28 Skjækra 

landskapsvernområde  oppfølging av avvik i byggesaker  Sture Sivertsen 
 
Kopi til: 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Steinkjer kommuneskoger Postboks 2530 7729 STEINKJER 
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Vedlegg: 
 
Saksfremlegg: 
ST 28/2020 NP-2020-28 Skjækra landskapsvernområde  oppfølging av avvik i byggesaker  
Sture Sivertsen 
 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

 
Bakgrunn  
Arbeidsutvalget behandlet denne saken som sak nr. AU-2020/09 under sitt møte mandag den 9. 
november 2020. Forslag til vedtak i sakene ST 28/2020  ST 35/2020 er derfor AU sine forslag til 
vedtak, og ikke forvalters innstilling. 
 
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. Det ble sendt ut brev til syv hytteeiere med påvist 
avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse. Dette omhandler saker i Skjækra LVO, 
Blåfjella-Skjækerfjella NP og Arvaslia NR. 
 
Det ble sendt ut brev til følgende personer: 

 Sture Sivertsen  redegjørelse datert 15. oktober 2020 
 Jan Erik Wettre  redegjørelse datert 14. oktober 2020 
 Berit Gotvasli og Anne Kari Gotvasli  redegjørelse datert 14. oktober 2020 
 Tor Ketil Saursaunet  redegjørelse datert 15. oktober 2020 
 Arild Dahl  redegjørelse datert 5. oktober 2020 
 Erling Fuglesang  redegjørelse datert 5. oktober 2020 
 Fjellstyrene i Lierne  redegjørelse datert 22. september 2020 

 
Alle syv hytteeierne sendte inn redegjørelse innen fristen som var satt til 15. oktober. Imidlertid 
har Fuglesang bedt om flere opplysninger før han gir en full redegjørelse. Det ble gitt 
tilbakemelding til Fuglesang om at hans brev datert 5. oktober 2020 ville bli besvart etter møte i 
AU mandag 9. november. Fuglesang fikk svar på brev datert 5. oktober 2020 i e-post datert 10. 
november, med supplerende svar i e-post datert 11. november d.å. (se vedlegg 3 og 5 i sak NP-
2020-33). I tillegg har vi fått en redegjørelse fra Kjersti og Eivind Grande Gudding i forhold til en 
pågående byggeprosess. Gudding var ikke ferdig med byggingen når SNO foretok 
kontrollmålingene i oktober 2019, og ber om å få tilbakemelding på hvordan areal skal måles før 
han ferdigstiller hytta. 
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Gjennomgående forklaring fra hytteeierne på hvorfor bebygd areal (BYA) har blitt større enn hva 
dispensasjonen ga tillatelse til, er at utvendig svill og/eller utvendig reisverk er benyttet som 
utgangspunkt for antall m2. Dermed kommer utlekting og bordkledning i tillegg. Dette praksisen 
oppgis å være standard praksis, og samme mål oppgis i søknader til kommunene og for så vidt i 
søknader til nasjonalparkstyret. Dette begrunnes med at valg av leverandør og løsning (f.eks. 
stående eller liggende kledning) på ytterkledning ikke skal være av betydning. Veileder fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier at for beregning av BYA tas mål av 
ytterveggs utside. Det er tydeligvis forskjellig oppfatninger om dette betyr utvendig svill/reisverk 
eller utvendig kledning. Veileder sier ingenting om dette betyr med eller uten kledning.  
 
Areal som bygningen opptar av terrenget (veileder  Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet  Grad av utnytting  Beregnings- og måleregler) 
Bebygd areal BYA er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler 
utenfor fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng. Takrenner og 
lignende regnes ikke med. For beregning av bebygd areal tas mål av ytterveggs utside. Har 
byggverket sokkel som ligger utenfor bygningens fasadeliv, tas mål fra utsiden av sokkel. 
Bygningsdeler utenfor fasadelivet måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner o.l.). 
Slike bygningsdeler kan være terrasse, balkong og takoverbygg. 
 
Avvik mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse kan i de fleste tilfellene forklares med at 
areal er målt opp med bakgrunn i utvendig svill eller utvendig reisverk. I flere av redegjørelsene 
opplyses det at dette er standard når søknader sendes kommunene. I Norsk Standard 3940 står 
det at bebygd areal (BYA) beregnes ved å måle ytterveggens utside. Det står ikke om dette 
innbefatter utlekting og bordkledning, og det ser ut som om det er forskjellige oppfatninger om 
dette. Med bakgrunn i disse uklarheter rundt måling av BYA anbefaler fungerende 
nasjonalparkforvalter at arbeidsutvalget aksepterer redegjørelsene der dette forklarer avviket 
mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse.  
 
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.  
 
All oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg er i utgangspunktet forbudt innenfor 
Skjækra LVO. Dette forbudet gjelder selv om tiltaket kan være tillatt etter plan- og bygningsloven. 
Verneforskriftene for Skjækra LVO § 3, punkt 1.1 er tydelig på dette. All oppføring og ombygning 
av bygninger og anlegg innenfor landskapsvernområdet krever derfor en dispensasjon fra 
vernebestemmelsene gitt av nasjonalparkstyret, uavhengig av om tiltaket er tillatt etter plan- og 
bygningsloven. Dette gjelder blant annet oppføring av plattinger, hundehus, frittstående 
solcellepanel og vindmølle. 
 
For alle ulovlige tiltak må de forskjellige sanksjonsmulighetene vurderes, det være seg 
anmeldelse, vedtak om retting mv. Hvis det bes om søknad i ettertid skal søknaden vurderes som 
om tiltaket, oppføringen av bygningen og/eller anlegget ikke er gjennomført. Selv om det bes om 
søknad betyr ikke dette at det skal gis dispensasjon fra verneforskriften. Men ved å be om 
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søknad får nasjonalparkstyret muligheten til å vurdere den enkelte sak grundigere. Dette gjelder 
blant annet oppføring av plattinger, hundehus, frittstående solcellepanel og vindmølle. 
 
Kjersti og Eivind Grande Gudding opplyser i brev datert 13. oktober 2020 om at deres hytte og 
uthus er målt opp med utgangspunkt i utvendig svill. De har en tillatelse etter vedtak i 
arbeidsutvalget i sak AU-2018-05 til å rive og oppføre ny hytte, samt nytt tilbygg og flytting av 
uthus. Når det gjelder henvendelsen fra Gudding om oppmåling av hytter i Skjækra LVO bør det 
gis tilbakemelding om at hvis ikke annet er oppgitt så måles areal av bygninger med 
utgangspunkt i utvendig svill. 
 
Gjennomgang av redegjørelsen: 

 Sture Sivertsen  redegjørelse datert 15. oktober 2020 
Sivertsen ble i brev datert 18. september 2020 bedt om å redegjøre for følgende forhold: 
I forbindelse med bygningskontrollen ble det registrert følgende avvik i forhold til søknaden og 
dispensasjonsvedtaket av 13. juli 2018: 

 I søknaden blir det oppgitt at totalt bebygd areal er på til sammen 75,5 m2, der hytta 
utgjør 53,5 m2 og uthus/anneks er på 22,5 10 m2 

 Dispensasjonsvedtaket tar utgangspunkt i opplysninger i søknaden og gir tillatelse til 
oppføring av uthus/anneks på 22,5 m2, noe som gir et totalt bebygd areal (BYA) på 75,5 
m2. 

 Under bygningskontrollen ble totalt bebygd areal målt til 94 m2.  
 Totalt bebygd areal er til sammen 18,5 m2 større enn hva opplysningene i søknaden og 

dispensasjonen tilsier, og 14,0 m2 større enn hva retningslinjene i forvaltningsplanen for 
Skjækra landskapsvernområde åpner opp for. 

 
Kommentarer til redegjørelsen 
Det er spesielt punkt tre og fire i redegjørelsen datert 15. oktober 2020 som har betydning. 
Under punkt tre sier Sivertsen at taket over inngangen ble trukket ekstra ut for å unngå det 
hardeste været og at snøen la seg opp helt inntil døra. Takutstikk som strekker seg lengre enn 1 
meter skal telles med som bebygd areal (jf. Norsk Standard 3940). Punkt fire beskriver at fokuset 
ved byggingen av uthuset var på innvendig mål av rommene. Dette, sammen med lengre 
takutstikk, forklarer mest sannsynlig avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse. 
 
Punkt en og to i redegjørelsen berører, slik fungerende nasjonalparkforvalter vurderer det, 
forhold før opprettelsen av Skjækra LVO i 2004 og har ikke noen relevans i denne saken. 
 
Arbeidsutvalgets tilrådning: 

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







 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Sture Sivertsen 
Leirådalsvegen 517 A 
7656  VERDAL 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2021/12  Deres ref.  Dato 05.02.2021 

 

Skjækra landskapsvernområde - foreløpig tilbakemelding 
på søknad om godkjenning av platting - Sture Sivertsen 

Det vises til søknad datert 30. desember 2020 om godkjenning av plattinger ved hytte 
Skjækervatnet 11 med Gnr/Bnr/Fnr 157/2/14 i Steinkjer kommune. I søknaden ble feil i vårt 
register over hytteeiere påpekt, noe som nå er rettet opp. 
 
I utgangspunktet har nasjonalparkstyret delegert til arbeidsutvalget myndighet til å behandle 
søknader om godkjenning av plattinger i tråd med brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i 
Skjækra landskapsvernområde datert 26. oktober 2020, samt brev til dem datert 24. 
november 2020. 
 
Deres søknad om godkjenning av platting vil bli behandlet av nasjonalparkstyret etter at 
arbeidsutvalget har gjennomført planlagt befaring i forbindelse med vurderingene rundt avvik 
i byggesak. Dato for befaringen er ennå ikke avtalt, men arbeidsutvalget tar sikte på å 
gjennomføre befaringen i løpet av mars måned. Dere vil bli kontaktet nærmere for å avtale 
endelig dato. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 



  Søknad om oppsetting av samlekve. 

 
 Skjækerfjella beitelag søker søker med dette,på vegne av Kay Arne 
Julnes,om tillatelse til å sette opp ei enkel samlekve på Skjækerdalssetra i 
Skjækerdalen.Kay Arne er nyinmeldt medlem i Skjækerfjella Beitelag og ønsker 
å slippe sauene sine ved Skjækerdalssetra.Kay Arne er eier av Langdal 
gnr.173,br nr.1 .Skjækerdalssetra er seter til denne gården. 

 Skjækerdalssetra har setervoll-plass på både sør og nordsida av elva 
Skjækra.Det er vollen på nordsida som Kay Arne ønsker å benytte,da han 
ønsker å beite på denne sida av elva.I følge kart ligger dette vollområdet på 
grensa mellom Verdal og Steinkjer.Kay Arne har selv vært i dialog med AS 
Værdalsbruket,som er grunneier på verdalssida.Han har der fått muntlig 
tillatelse til å sette opp nettinggjerde på den betingelse at nettingen legges ned 
før vinteren.Det er ikke tenkt oppsatt noen stor trø,100-125 meter i 
omkrets,oppsatt som en firkant. 

 Legger ved kartutsnitt der vollområdet er merket med en S. 

Håper på svar før snøen forsvinner,da utstyr til gjerde må fraktes inn på 
snøføre. 

 På vegne av Kay Arne Julnes,Skjækerfjella Beitelag.Sture 
Sivertsen,sekretær. 

 

 Vedlegg 1.Kartutsnitt. 

 





Fra: Hafstad, Inge[fmtliha@statsforvalteren.no]
Sendt: 06.04.2021 09:38:00
Til: Pål Malmo; mathis-haetta@hotmail.com; Eva Anette Wilks (ev-a-w@online.no)
Kopi: sture sivertsen; Anders Børstad (anders@verdalsbruket.no)
Tittel: VS: Søknad om oppsetting av samlekve.

Hei

Ber om deres kommentarer på denne søknaden fra Skjækerfjella Beitelag om oppføring av samlekve på
Skjækerdalssetra (Nordvollen). Slik der ser ut på kartet ligger setervollen på eiendommen til Steinkjer
kommuneskoger i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.

Ber om kommentarer/tilbakemelding innen 15. april 2021.

Med vennlig hilsen
Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Telefon:
E-post:
Web:

74 16 80 66
fmtliha@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tl

Fra: sture sivertsen <stursi@outlook.com>
Sendt:mandag 5. april 2021 12:35
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Emne: Søknad om oppsetting av samlekve.

Sendt fra E‐post for Windows 10



Fra: Pål Malmo[Pal.Malmo@steinkjer.kommune.no]
Sendt: 15.04.2021 11:50:45
Til: Hafstad, Inge
Kopi: Anders Børstad (anders@verdalsbruket.no); Jon Erik Finstad
Tittel: Uttalelse til Søknad om oppsetting av samlekve.

Hei
Skjækerfjella Beitelag søker for Kay Arne Julnes om oppsetting av samlekve for sau på Nordvollen i Steinkjer
kommune (Skjækervatnet).
Beiteretten som her hevdes ligger på Værdalsbrukets arealer i Verdal kommune.
Skjækerfjella beitelag har ingen beiterett/avtale på Steinkjer kommune.
Ut fra våre observasjoner har antallet sau som må beite ut over tilmålte områder i Skjækerfjella Beitelag økt
betraktelig i senere år, en ny besetning inn i grenseområdene gjør ikke saken bedre.
Steinkjer kommuneskoger gir ikke grunneiertillatelse for oppsetting av forspurte samlekve.

Hilsen

Pål Malmo
Skogsjef
Steinkjer kommuneskoger
Ogndalsbruket KF
Tlf. 74169057‐95029501
pal.malmo@steinkjer.kommune.no

Fra: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Sendt: tirsdag 6. april 2021 09:38
Til: Pål Malmo <Pal.Malmo@steinkjer.kommune.no>; mathis‐haetta@hotmail.com; Eva Anette Wilks (ev‐a‐
w@online.no) <ev‐a‐w@online.no>
Kopi: sture sivertsen <stursi@outlook.com>; Anders Børstad (anders@verdalsbruket.no)
<anders@verdalsbruket.no>
Emne: VS: Søknad om oppsetting av samlekve.

Hei

Ber om deres kommentarer på denne søknaden fra Skjækerfjella Beitelag om oppføring av samlekve på
Skjækerdalssetra (Nordvollen). Slik der ser ut på kartet ligger setervollen på eiendommen til Steinkjer
kommuneskoger i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.

Ber om kommentarer/tilbakemelding innen 15. april 2021.

Med vennlig hilsen
Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Telefon:
E-post:
Web:

74 16 80 66
fmtliha@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tl



Fra: sture sivertsen <stursi@outlook.com>
Sendt:mandag 5. april 2021 12:35
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Emne: Søknad om oppsetting av samlekve.

Sendt fra E‐post for Windows 10



Fra: Anders Børstad[anders@verdalsbruket.no]
Sendt: 15.04.2021 15:02:02
Til: Hafstad, Inge
Kopi: Pål Malmo
Tittel: SV: Søknad om oppsetting av samlekve.

Hei,
Værdalsbruket har ingen avtale med Skjækerfjella beitelag i dag om deres bruk av vår eiendom, og kan således
heller ikke inngå en avtale med beitelaget om dette konkrete anlegget. Vi er imidlertid positive til å se på en
avtale som regulerer beitelagets virksomhet slik man hadde tidligere.

Avmerkingen på kartet virker upresis. Det fremgår tydelig på kartet hvor den gamle setervollen ligger, men «S»‐en
er tegnet utenfor dette arealet. Det er også riktig slik det påpekes av Steinkjer kommuneskoger at den gamle
setervollen ligger på deres eiendom. Vi kan således ikke se at det omsøkte tiltaket berører vår eiendom.

vh

Anders Børstad
Værdalsbruket AS
+47 91 16 92 28

Fra: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Sendt: tirsdag 6. april 2021 09:38
Til: Pål Malmo <Pal.Malmo@steinkjer.kommune.no>; mathis‐haetta@hotmail.com; Eva Anette Wilks (ev‐a‐
w@online.no) <ev‐a‐w@online.no>
Kopi: sture sivertsen <stursi@outlook.com>; Anders Børstad <anders@verdalsbruket.no>
Emne: VS: Søknad om oppsetting av samlekve.

Hei

Ber om deres kommentarer på denne søknaden fra Skjækerfjella Beitelag om oppføring av samlekve på
Skjækerdalssetra (Nordvollen). Slik der ser ut på kartet ligger setervollen på eiendommen til Steinkjer
kommuneskoger i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune.

Ber om kommentarer/tilbakemelding innen 15. april 2021.

Med vennlig hilsen
Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Telefon:
E-post:
Web:

74 16 80 66
fmtliha@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tl

Fra: sture sivertsen <stursi@outlook.com>
Sendt:mandag 5. april 2021 12:35
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Emne: Søknad om oppsetting av samlekve.

Sendt fra E‐post for Windows 10



 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
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Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 
16 80 66 
E-post: 
fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Skjækerfjella Beitelag 
c/o Rolf Martin Julnes Helgådalsvegen 116 
7660  VUKU 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2021/3972  Deres ref.  Dato 20.04.2021 

 

Skjækra landskapsvernområde - foreløpig svar på søknad 
om oppføring av samlekve på Nordvollen - Skjækerfjella 
beitelag 

Det vises til søknad fra Skjækerfjella Beitelag datert 5. april 2021 om oppføring av samlekve 
på Nordvollen (Skjækerdalssetra). Nordvollen ligger i Skjækra landskapsvernområde, 
Steinkjer kommune. 
 
Søknaden skal behandles etter verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde, § 3, 
punkt 1.3e Oppføring av gjerder, samleanlegg og enkle gjeterhytter for reindrift eller 
bufehold. Dette punktet er ikke delegert ned til arbeidsutvalget eller nasjonalparkforvalter, og 
søknaden må derfor behandles av nasjonalparkstyret.  
 
Søknaden vil bli lagt frem ovenfor nasjonalparkstyret i neste møte, som er planlagt til den 4. 
juni 2021.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
Kopi til: 
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55 7760 SNÅSA 
Steinkjer Kommuneskoger KF Rådhuset Serviceboks 2530 7729 STEINKJER 
AS Værdalsbruket Smålandsvegen 25 7660 VUKU 
Kay Arne Julnes Nordkleiva 193 7660 Vuku 



 
 

 

 
Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltningsavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8013 Dep Kongens gate 20 22 24 90 90 Ida Sletsjøe 

22 24 58 76 NO-0030 Oslo Org no.  
postmottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no/ 972 417 882  
 

 

 

 

Miljødirektoratet 
Postboks 5672 Sluppen 
7485 TRONDHEIM 

 
 
 
  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/3524-      02.03.2015 
 

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven § 48 

1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING 

Behandlingen av klager på vedtak fattet av nasjonalpark- og verneområdestyrene ble overført 
fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet fra 23. januar 2015. 
 
En stor del av klagesakene knyttet til dispensasjonssøknadene etter naturmangfoldloven § 48 
gjelder byggesaker i landskapsvernområder og nasjonalparker. I byggesaker vil det ofte være 
en problemstilling at tiltaket isolert sett ikke er særlig problematisk, men at samlet effekt av 
flere tilsvarende tiltak vil redusere verneverdiene.   
 
Også ved enkeltsaker som gjelder små tiltak, må det ses hen til presedensvirkningene ved at 
andre kan få dispensasjon til tilsvarende tiltak. Dette følger ikke minst av kravene til 
likebehandling. Presedensvirkninger avhenger for det første av sannsynligheten for at andre 
vil søke om dispensasjon til tilsvarende tiltak og for det andre av konsekvensene for 
verneverdiene og verneformålet av at det blir gitt dispensasjon til tilsvarende tiltak. 
Presedensvirkninger er derfor relevante både ved vurderingen av om vilkårene i § 48 er 
oppfylt og ved den brede skjønnsmessige vurderingen av om man bør gi dispensasjon. 
 
I forbindelse med overføringen av klagesakene, ønsker departementet å skissere en 
tilnærming for vurdering av presedens i byggesaker. 
 

2. VURDERING AV PRESEDENSVIRKNINGER 

Presedensvurderingen bør være så konkret som mulig. Presedensfaren skal være reell og ikke 
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hypotetisk. En konkret presedensvurdering vil bidra til likebehandling og ivareta hensynet til 
rimelighet. Dette vil øke forståelsen for verneforvaltningen. 
 
Vurderingen av presedensvirkninger knytter seg for det første til sannsynligheten for at 
lignende tiltak vil fremmes i fremtiden. Dette avhenger primært av antall saker hvor 
likebehandling tilsier at dispensasjon vil måtte gis. Sannsynligheten varierer på en skala fra 
lite sannsynlig til svært sannsynlig. For det andre knytter vurderingen seg til konsekvensene 
for verneområdet av at de lignende sakene får samme utfall. Disse konsekvensene varierer på 
en skala fra lite alvorlige til svært alvorlige  
  
Momenter ved vurdering av sannsynlighet for at et vedtak vil skape presedens vil blant annet 
kunne være hvor mange andre hytter det er i verneområdet som vil kunne søke om samme 
tiltak, om det er spesielle forhold knyttet til saken som tilsier at den kan særbehandles og om 
tiltakstypen er behandlet i forvaltningsplan med klar avgrensning av hva som kan tillates.  
 
Momenter ved vurdering av hvilke konsekvenser det kan få om vedtaket danner presedens, vil 
blant annet kunne omfatte hva slags vernekategori det er tale om (det vil gjennomgående være 
mer alvorlige konsekvenser ved økt bygningsmasse i nasjonalparker enn i 
landskapsvernområder), hva slags verneformål det er tale om (i noen områder er 
verneformålet knyttet til å bevare urørte og villmarkspregede områder) og hvor 
stort/omfattende tiltaket er.  
 
Vi gir i det følgende en nærmere redegjørelse for momentene som er særlig aktuelle ved 
vurdering av presedens.  

3. MOMENTER I PRESEDENSVURDERINGEN 

 
 Typen verneområde 

De ulike vernekategoriene har ulikt restriksjonsnivå. Landskapsvern er den mildeste 
verneformen og den kategorien som i størst grad tillater inngrep av ulik art. Høyere 
terskel for inngrep finner vi i nasjonalparkene og naturreservatene.  
 
Forskjellen i restriksjonsnivå får betydning ved vurderingen av presedens i 
byggesaker. Jo strengere vernekategori, jo mindre påvirkning av verneverdiene 
aksepteres. Dette medfører at det skal mindre til for å konstatere fare for presedens i et 
naturreservat eller i en nasjonalpark enn hva som er tilfellet i et landskapsvernområde. 
Samtidig er det store forskjeller innad i vernekategorien landskapsvernområde. Noen 
landskapsvernområder er rene naturlandskap, nærmest uten bebyggelse, mens andre 
områder er mer utbygd. Dette har betydning når man vurderer hvor stor påvirkning av 
verneverdiene som kan aksepteres. 
 

 Formålet med vernet 
Verneformålet varierer mellom de ulike vernekategorier og kan også variere mellom 
forskrifter innen samme vernekategori. Når det gjelder presedens er verneformålet 
relevant fordi det angir tålegrensen for nye bygninger/størrelsen på bygninger.  
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Hvis verneformålet for eksempel er å ”ta vare på et stort, sammenhengende og i det 
vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde” (som er en vanlig formulering i 
nasjonalparker), skal det færre bygninger og mindre bygninger til før man kommer i 
strid med verneformålet. Det må man ta hensyn til når man vurderer faren for lignende 
tiltak.  
 
Hvis formålet er å ”ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap” (som 
er en vanlig formulering i landskapsvernområder), vil området gjennomgående tåle 
noe mer ny bygningsmasse før man kommer i strid med verneformålet. Det er 
imidlertid viktig å være oppmerksom på at det også finnes landskapsvernområder der 
formålet med vernet er å ta vare på urørt natur. Dette vil typisk være rene 
naturlandskap uten bebyggelse eller med marginal bygningsmasse. 
 

 Tiltakets omfang 
Tiltakets omfang har betydning for graden av påvirkning på verneverdiene. Dette har 
igjen betydning for presedensvurderingen, ved at store tiltak får potensielt større 
konsekvenser sammen med andre tilsvarende tiltak enn det som er tilfelle for små 
tiltak. Man vil dermed akseptere mindre risiko for presedens ved store tiltak enn ved 
mindre tiltak.  
 
Eksempler på tiltak av stort omfang, er oppføring av nye bygninger. Små uthus i 
tilknytning til hytte kan imidlertid etter forholdene anses som tiltak av mindre omfang. 
Det samme gjelder tilbygg. Ved vurderingen av tilbygg, må man også se hen til 
hvordan utvidelsen skal skje. Utvidelser i høyden eller som på andre måter vil gjøre 
bygget mer synlig i terrenget, bør behandles mer restriktivt enn mer skånsomme 
utvidelser. Terskelen for å gi dispensasjon til tilbygg til eksisterende hytter slik at 
disse kan oppgraderes til tidsmessig standard, skal ligge lavere enn for å gi 
dispensasjon til nybygg. Ved vurderingen av tiltakets omfang, bør man endelig se hen 
til den totale bygningsmassen (både antall enheter og m2).  

 
 Hva er sannsynligheten for lignende tiltak i verneområdet? 

Man må vurdere hvor mange hytter det er i verneområdet, hvor mange av dem som 
allerede har uthus eller anneks, hvor mange som allerede har den størrelsen som det er 
søkt om og lignende.  
 
Hvis et verneområde har veldig få hytter, er det for eksempel mindre fare for mange 
tiltak av samme type. Tilsvarende ved søknad om uthus hvis alle eller de fleste hyttene 
i et område allerede har uthus. Opplysninger om slike forhold vil ofte finnes i 
forvaltningsplan. Hvis forvaltningsplan ikke er utarbeidet, vil forvalter ofte kunne 
svare eller i alle fall gi et anslag. Saker bør også vurderes opp mot tilsvarende 
verneområder. 
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 Er det spesielle forhold ved det omsøkte tiltaket? 
Her er særlig plasseringen av den omsøkte bygningen relevant. Momentet har 
betydning både for å skille tiltaket fra andre lignende saker, men også for å vurdere 
konsekvensene av tiltaket i forhold til verneformålet/verneverdiene.  
 
Hvis bygningen for eksempel plasseres bak en knaus, i en dump eller skjult av skog 
eller annen vegetasjon, vil dette kunne skille bygningen fra andre bygninger som er 
plassert mer synlig i landskapet. Det vil også medføre at konsekvensene av tiltaket er 
mindre enn om bygningen plasseres på en bakketopp eller i åpent lende. Avstanden 
mellom omsøkt bygning og eksisterende bygninger kan også være relevant for om 
bygningen oppleves som del av et tun eller som en selvstendig faktor i landskapet. 
 

 Har søker spesielle behov for å få gjennomført tiltaket? 
Hvis søker har spesielle behov for å gjennomføre tiltaket, kan dette skille saken fra 
andre lignende saker og dermed redusere faren for presedensvirkninger.  
 
Det kan være at eksisterende bygningsmasse er særlig liten og ikke dekker normale 
funksjoner for en hytte, at uthusfunksjoner som lagring av propan, ved mv. ikke er 
dekket, at man ikke har toalett, eller at spesiell bruk av stedet gjør tiltaket nødvendig 
(for eksempel behov for plass til båt på grunn av kultivering av fiskevann). 

 
 Er problemstillingen omtalt i kongelig resolusjon eller forvaltningsplan? 

Det kan være gitt føringer for byggesaksbehandling i kongelig resolusjon eller i 
forvaltningsplan. Eksempelvis kan verneområdet være delt i ulike soner med ulikt 
restriksjonsnivå. Forvaltningsplan kan også ha føringer om maksimal størrelse på 
hytter og uthus eller maksimal størrelse på total bygningsmasse på en eiendom. Disse 
reglene kan avvike fra kommunale størrelsesbegrensninger.  
 
Hvis myndighetene i kongelig resolusjon eller forvaltningsplan har uttalt seg særlig 
om hvor mye et område kan tåle av bygningsmessige inngrep, er det allerede foretatt 
en vurdering av samlet belastning. Dette bør veie tungt i presedensvurderingen. I saker 
hvor det ikke foreligger en forvaltningsplan som gir føringer for byggesaksbehandling, 
vil man ofte ha mindre kunnskap om konsekvensene av presedens. Dette kan medføre 
at man bør være tilbakeholden med å tillate tiltak. 

 
Hvis risikoen etter en vurdering av momentene over anses å være høy, mener departementet at 
dette bør føre til at vilkårene i § 48 ikke anses oppfylt. Det vil da ikke være adgang til å gi 
dispensasjon etter § 48. Ved mindre risiko, mener departementet at det er tilstrekkelig å la 
presedensvurderingen være en del av den skjønnsmessige helhetsvurderingen. Det vil da være 
adgang til å si ja til tiltaket og spørsmålet om man skal gi dispensasjon eller ikke, vil avhenge 
av en bred skjønnsmessig vurdering. 

 
Når man legger til grunn en bred presedensvurdering, vil den omfatte de fleste av elementene 
i den brede skjønnsmessige helhetsvurderingen man skal foreta etter § 48 hvis vilkårene er 
oppfylt. Noen momenter kommer imidlertid i tillegg.  
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Ved en bred helhetsvurdering må man også ta hensyn til mulig omgåelse. Hvis søker bevisst 
prøver å omgå regelverket, eksempelvis ved først å søke om utvidelse av båtnaust til større båt 
og så søke om bruksendring av naustet til hytte, vil dette være et moment som taler mot å gi 
tillatelse.  
 
I en bred skjønnsmessig vurdering bør klagemyndigheten legge vekt på nasjonalpark- eller 
verneområdestyrets syn. Hvis vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt og styret har foretatt 
en begrunnet avveining basert på lokalt skjønn og lokalkunnskap, bør klagemyndigheten vise 
tilbakeholdenhet med å overprøve dette skjønnet.  
 
 
Med hilsen  
 
 
Øivind Dannevig (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Ida Sletsjøe 
 seniorrådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 
 



 

 
Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nord 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 90 66 47 24 +47 74 16 
80 66 
E-post: fmtliha@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Erling Fuglesang 
Krokstangen 34 A 
7670  Inderøy 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/13587  Deres ref.  Dato 10.03.2021 

 

NP-2021-11 Skjækra landskapsvernområde - avslag - 
oppføring av solcellepanel og vindmølle Skjækervatnet 34 - 
Erling Fuglesang 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 11/2021 10.03.2021 

 

 

ST 11/2021 NP-2021-11 Skjækra landskapsvernområde  søknad om oppføring av 
frittstående solcellepanel og vindmølle ved hytte Skjækervatnet 34  Erling Fuglesang 

 

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 11/2021 under sitt Teams møte 
onsdag den 10.mars 2021.  
 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
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. 
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Fig. 1: Bilde som viser plasseringen av solcellepanel og vindmølle i forhold til hytte Skjækervatnet 34 med 
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune. 
 
Andre forhold 

 Det gjøres oppmerksom på at dette avslaget er hjemlet i naturmangfoldloven og forskrift 
om vern av Skjækra landskapsvernområde og gjelder bare for forholdet til 
verneforskriften.  

 
Klagerett 

 I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal 
stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av 
dette brevet. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg: 
1. Saksfremlegg til møte 10. mars 2021  ST 11/2021  NP-2021-11 Skjækra 

landskapsvernområde  søknad om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle 
ved hytte Skjækervatnet 34  Erling Fuglesang 

 
Kopi til: 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 
Snåsa Fjellstyre Øverbygdveien 34 7760 SNÅSA 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 

55 
7760 SNÅSA 
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Vedlegg 
 
NP-2021-11 saksfremlegg 
Skjækra landskapsvernområde  søknad om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle 
ved hytte Skjækervatnet 34  Erling Fuglesang 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-11 vedlegg 1 - søknad om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle 
for 12V - Erling Fuglesang 231120 

2. NP-2021-11 vedlegg 2 - bilde solcellepanel og vindmølle for 12V - Erling Fuglesang 231120 
3. NP-2021-11 vedlegg 3 - bilde solcellepanel og vindmølle for 12V - Erling Fuglesang 231120 

 
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. 

 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret, muntlig og annen skriftlig kommunikasjon mellom 
søker og forvalter, søkte Erling Fuglesang i e-post datert den 23. november 2020 om godkjenning 
av frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg til hytte Skjækervatnet 34 med 
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune. I søknaden opplyses det om at solcellepanel og 
vindmølle ble oppført i forbindelse med at ny hytte ble oppført etter endelig vedtak i 
nasjonalparkstyret den 22. juni 2017 i sak NP-2017-21. Bildene som er lagt ved saken (NP-2021 
vedlegg 2 og 3) er hentet fra rapporten fra Statens naturoppsyn etter tilsyn den 29. oktober 2019. 
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Fig. 1: Bilde som viser plasseringen av solcellepanel og vindmølle i forhold til hytte Skjækervatnet 34 med 
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/14 i Snåsa kommune. 
 
Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert 
naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, 
samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av 
landskapets egenart og verdi. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og 
boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for 
tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i 
utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende.  
 
Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a-e gi tillatelse til 
forskjellige typer anlegg, deriblant ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Oppføring 
av solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg kommer ikke inn under hva 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a-e. 
Søknaden må derfor vurderes etter naturmangfoldlovens § 48 Dispensasjon fra vernevedtak. 
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Begrunnelse 
Naturmangfoldlovens § 48 erstatter etter 1. juli 2009 den generelle dispensasjonsparagrafen § 4 i 
verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Naturmangfoldloven § 48 gir en 
begrenset adgang til å gi dispensasjon fra vernevedtaket, blant annet dersom det ikke strir mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Begge disse vilkårene må 
være oppfylt før det kan gjøres en skjønnsmessig vurdering av søknaden. Naturmangfoldloven § 
48 er i henhold til lovens forarbeider en meget snever dispensasjonsbestemmelse, men kan 
f.eks. komme til anvendelse på mindre og bagatellmessige tiltak som ikke ble vurdert på 
vernetidspunktet. Paragrafen skal heller ikke benyttes til å utvide rammen for verneforskriften.  
 
Isolert sett kan det alltid diskuteres om oppføring av frittstående solcellepanel og vindmølle for 
12V anlegg på hytte Skjækervatnet 34 vil påvirker landskapets egenart og verdi negativt. 
Imidlertid vil en tillatelse skape presedens for andre fremtidige og tilsvarende søknader. Etter 
fungerende nasjonalparkforvalters vurdering hersker det ingen tvil om at utstrakt etablering av 
frittstående solcellepanel og vindmøller vil virke negativt på landskapets karakter og verdi, og 
dermed være i strid med verneformålet for Skjækra landskapsvernområde, samt at det vil 
påvirke verneverdiene negativt. Faren for presedens tillegges særskilt vekt når fungerende 
nasjonalparkforvalter vurderer at det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak. 
 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften fra 
2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp 
frittstående solcellepanel og vindmølle for 12V anlegg. Dette er uavhengig av om tiltaket er 
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller ikke og at det er søkt veiledning fra Snåsa 
kommune. I den senere tid har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, 
byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt Steinkjer kommuneskoger 
Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at kommunene og kommuneskogen har veiledet 
ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht 
verneforskriften. Hva som er søknadspliktig etter verneforskriften for Skjækra vil være tema, og 
vil bli tydeliggjort nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal revideres. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad og annen korrespondanse mellom søker og fungerende 
nasjonalparkforvalter, rapport fra Statens naturoppsyn etter tilsyn den 29. oktober 2019, brev fra 
nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom arbeidsutvalg og 
byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser fungerende nasjonalparkforvalter 
at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun 
til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i 
vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil nødvendigvis isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Imidlertid vil 
en tillatelse skape en uheldig presedens, og utstrakt etablering av frittstående solcellepanel og 
vindmøller på hyttene i Skjækra vil virke negativt på landskapets karakter og verdi, og dermed 
være i strid med verneformålet. Dette vil igjen medføre at den samlede belastningen på 
landskapet vil øke i en slik grad at det ikke er forenelig med verneformålet. Nml. § 10 samlet 
belastning tillegges derfor betydelig vekt i denne saken. Solcellepanelet og vindmøllen er allerede 
oppført, så nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne saken. 
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Forvalters tilrådning: 
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. 



Fra: Erling privat[erlinf@online.no]
Sendt: 06.04.2021 10:26:46
Til: Hafstad, Inge
Tittel: SV: NP-2021-1. Avslag på oppføring av solcellepanel og vindmølle. Skjækervatnet 34

Hei
Da forutsetter jeg at flytting av solcellepaneler og vindmølle kan utsettes slik at det er praktisk mulig i forhold til
transport av utstyr og personell. I praksis vil jeg tro at alt unntatt returtransport av stillaser og materialer er ferdig
sommeren 2022.
Det vil da ikke bli sendt noen klage.
Så er det kommet brev fra snåsa kommune. Her kreves det byggesaksbehandling på montasje av solcellepaneler
og vindmølle. Dette strider med hva som er mormalt. Mulig det er på grunn av vindmølla. Solcellepaneler kan
normalt monteres uten byggesaksbehandling. Jeg skal sjekke litt, men noen ganger tar dette med
byggesaksbehandling flere måneder. Det er jo også et argument for å forlenge fristen til gjennomføring.
Tar en avklaring med Snåsa kommune nå i første omgang.

Mvh.
Erling Fuglesang
Tlf. 915 70 108

Fra: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Sendt: tirsdag 6. april 2021 09:21
Til: Erling privat <erlinf@online.no>
Kopi: Ordfører Lierne <bente.estil@lierne.kommune.no>
Emne: SV: NP‐2021‐1. Avslag på oppføring av solcellepanel og vindmølle. Skjækervatnet 34

Hei

Det vises til e‐post datert 31. mars 2021.

Det gis utsatt klagefrist på vedtak gjort av Blåfjella/Skjækerfjella‐Lierne nasjonalparkstyre i sak NP‐2021‐11 den 10.
mars 2021 frem til 25. april 2021.

Når det gjelder forutsetningen om endring av fristen for å flytte solcellepanel og vindmølle på tak og vegg må
dette vedtas av nasjonalparkstyret, men min innstilling ovenfor styret vil være at dette aksepteres i tråd med det
som skisseres i e‐posten.

Med vennlig hilsen
Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Telefon:
E-post:
Web:

74 16 80 66
fmtliha@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tl

Fra: Erling privat <erlinf@online.no>
Sendt: onsdag 31. mars 2021 14:28
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Emne: NP‐2021‐1. Avslag på oppføring av solcellepanel og vindmølle. Skjækervatnet 34

Hei
Ønsker utsettelse på tid for å klage. Ønsker ny frist til 14 dager etter at denne e‐post er besvart.
I utgangspunktet tar jeg avgjørelsen til etterretning. Forutsetningen for dette er at fristen for å flytte
solcellepaneler og vindmølle på tak og vegg, utsettes til 30. september 2022. Og at transport av stillaser og
materialer gjøres påfølgende vinter, senest april 2023.



Begrunnelsen er at det må kjøres inn stillaser, utstyr og materialer for sikker gjennomføring av arbeidene på
vinters tid. Siste to år har det ikke vært praktisk mulig med snøscooterkjøring med materialer/utstyr før etter jul.
Så kan det være krevende å utføre disse arbeidene tidlig på vinteren pga. værforholdene og snø. Heller ingen
optimal løsning med stillaser som blir stående over lengere tid.
Planen er da å ferdigstille selve monteringsarbeidene senvinteren/sommeren 2022. Returtransport av materialer,
utstyr og stillaser påfølgende vinter 2023.

Om alt klaffer, og jeg får tillatelse til transport fra Lustadvatnet, vil jeg forsøke å få ferdig arbeidene rundt
påsketider 2022, men jeg kan ikke gi noen garanti. Arbeidene skal uansett utføres på en sikker og forsvarlig måte
av kvalifiserte håndverkere.

Mvh.
Erling Fuglesang
Tlf. 915 70 108
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Knut Sjøli 
Gaulstadvegen 107 
7718 Steinkjer 
 
 

    
 
Vår ref.: L.nr. Arkiv Deres ref.: Dato: 
2021/1297-/IKB 3217/2021 80/1/39   07.05.2021 
 
 
Tiltak uten søknadsplikt fra Plan og Bygningsloven 
 
Viser til søknad om riving og oppføring av uthus/anneks på gnr.80, bnr. 1, fnr. 39 adresse Skjækervatnet 
37. Søknaden er registrert mottatt her dato 26.04.21. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (Sak 10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad 
og tillatelse) kan man rive og oppføre et bebygd areal på over 50 m2, mønehøyde under 4 meter og 
gesimshøyde under 3 meter.  
 
I tillegg vil plassering være tilsvarende som tidligere bygning og med mindre størrelse. 
 
Bygningsmyndigheten vurderer denne saken som ikke søknadspliktig i henhold til plan og bygningsloven.  
 
Med grunnlag i mottatt søknad vurderes dette tiltaket å være i henhold til kommunens arealdel pkt 
3.3.3:  
«Utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i LNF- områder defineres som ikke 
vesentlig og kan tillates når nytt areal ikke er større enn 20 m2, men likevel slik at 
utvidelse på det gjeldende bygg (eksisterende og nytt) ikke overstiger 80 m2. 
Søknader om utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i LNF områder som 
overstiger 110 m² (samla bebygd areal alle bygg) og enkeltbygg som overstiger 80 m² 
behandles som dispensasjonssaker og skal sendes på høring til berørte 
sektormyndigheter og andre som har interesser i saken og behandles av planutvalget.» 
 
I og med at dette befinner seg i et naturvernområde er det naturvernforvaltingen som skal gjøre et 
vedtak på denne saken. Saken er sendt til statsforvalteren for behandling. 
 
Jijnjh heelsegh / Vennlig hilsen 
 
 
Ingeborg Kvernberg Brede 
Aamhtesegïetedallije - Saksbehandler 
 
Vedtak godkjent av: 
 
 

 



 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 



Aina Bye og Bengt Åke Jåma 
Låarte Sijte 
Børsåsvegen 72 
7609 Levanger 

 

Til  

Nasjonalparkrådet og Statskog  
Låarte-Skæhkere/Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 

 

Anneks/sikkerhetsbu i Såaloegorre – Høkla 

 

Vi bygde ny hytte i Såaloegorre, sommerboplassen vår, våren 2011. Den gamle gamma holdt på å 
råtne og var knapt beboelig. Vi fikk tillatelse til å bygge nytt på samme tomt under forutsetning av at 
gamma ble revet.  Den har måttet stå både som lagerrom og gjestehus fram til nå, selv om den er i 
dårlig stand. 

Den nye hytta er lita og beregnet for to personer. Nå er den gamle tradisjonelle bruken av 
Såaloegorre tilbake med kalvmerking sommers tid. I tillegg bor vi der periodevis vår, sommer og høst. 
Behovet for et anneks er stort. Familien har blitt større. I tillegg har vi innimellom behov for å huse 
hjelp og gjester. 

Også vi i reindrifta kan få behov for ei sikkerhetsbu, slik som fjellstyrene nå bygger. Annekset vil 
fungere som dette.  

Huset vil bli bygd på 33W 0415528 7141817.  

Planlagt satt opp våren og sommeren 2021. Vi tenker å kjøpe hytte i form av byggesett størrelse 15,2 
kvm som må etterisoleres utvendig. Det vil bli behov for en platting som må tilpasses tomta. 

 

Vi håper på rask og positiv behandling av søknaden siden vi må frakte opp materialet på vårføret. 

 

Levanger 5.april 2021 

 

Jïjnjh heelsegh  

Aina Bye og Bengt Åke Jåma 

 

Vedlegg: 
Bekreftelse fra Låarte sijte ved Jøran Jåma, leder. 
Tegning anneks/sikkerhetsbu 
Kart 
 



 

 





























Låarte sijte  
Jøran Jåma 
Bergkollveien 7 
7760 Snåsa. 
 
 
 
Bengt Åke Jåma / Aina Bye 
Børsåsveien 72 
7609 Levanger. 
 
 
 
Det bekreftes med dette at Bengt Åke Jåma/ Aina Bye har sidaandel i Låarte sijte og således har 
behov for anneks/ sikringsbu ved deres boplass ved Låarte sijte sin sommerboplass ved Høkla. 
 
 
 
Snåsa 04.03.2021. 
For Låarte Sijte 
Jøran Jåma. 



Fra: Morten Aasheim[maa@statskog.no]
Sendt: 05.03.2021 11:09:40
Til: Hafstad, Inge; Aina Bye (aina@ai-naturfoto.no)
Tittel: SV: Søknad om anneks/sikkerhetsbu Såaloegorre. Nabovarsel.

Statskog har som grunneier og nabo ingen innvendinger til søknaden om anneks/sikringsbu i forbindelse med
gjeterbu/sommerboplass ved Såaloegorre
På tomtmed gid 5052/44/1/9041

Morten Aasheim
Eiendomskonsulent
Tlf 90752395

Fra: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Sendt: fredag 5. mars 2021 10:06
Til:Morten Aasheim <maa@statskog.no>
Kopi: Aina Bye <aina@ai‐naturfoto.no>; Ordfører Lierne <bente.estil@lierne.kommune.no>
Emne: VS: søknad om anneks/sikkerhetsbu Såaloegorre

Hei

Har Statskog SF noen innvendinger/kommentarer til søknaden fra Aina Bye og Bengt Åke Jåma?

Med vennlig hilsen

Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter



Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Telefon:
E-post:
Web:

74 16 80 66
fmtliha@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/tl

Fra: Aina Bye <aina@ai‐naturfoto.no>
Sendt: fredag 5. mars 2021 09:53
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>; maa@statskog.no
Emne: søknad om anneks/sikkerhetsbu Såaloegorre

Hei

Vi har planer om å sette opp anneks/sikkerhetsbu i sommerboplassen vår i Såaloegorre‐Høkla til sommeren.
Søknad og vedlegg er vedlagt.

Vi er nok ikke ute i så god tid selv om vi har tenkt på dette i flere år.
Men håper på rask og positiv behandling slik at vi kan frakte inn materialet på vårføret.

Mvh

Aina Bye og Bengt Åke Jåma

Børsåsvegen 72
7609 Levanger

97119762/97078216



Fra: Jøran Jåma[jaam49@hotmail.com]
Sendt: 29.03.2021 16:26:13
Til: Hafstad, Inge
Tittel: Anneks?

Hei.
Jeg har ett problem som du kanskje kan hjelpe meg med angående oppføring av anneks i Høkla.
Tenkte att jeg skulle få det til før kalvmerking i sommer men ettersom behandling i neste styremøte
vil komme for sent ser dette ikke ut til å la seg løse på den måten.
På boplassen vår er det fra før tre små hytter ett uthus og en gamme pluss en ubrukelig gamme etter mine foreldre. Jeg
eier en hytte m. uthus og en gamme. To av husene tilhørte min avdøde bror Bernt.
Etter samisk tradisjon ville min familie overtatt driftsenheten m. tilhørende hus etter Bernt,
arvinger som ikke brydde seg om tradisjoner og myndigheter som er like uvitende har ført til att dette ikke skjedde.
Jeg er derfor i en vanskelig situasjon og mangler husvære for mine etterkommere og viktige medhjelpere i den kommende
kalvemerkingen.
Finnes det mulighet for att dette kan løses på annen måte.

Mvh.og God Påske fra Jøran.







Fra: Morten Aasheim[maa@statskog.no]
Sendt: 12.05.2021 13:25:09
Til: Hafstad, Inge
Kopi: Kjell Jøran Jåma Luru reinbeitedistrikt; Kjell Jøran Jåma; 'bente.estil@lierne.kommune.no'
Tittel: SV: Søknad om oppføring av anneks

Dette er på tomt til gjeterhytte med hjemmel i Reindriftsloven.
Rettigheten er registrert hos Statskog med identitet 5042/44/1/9033.
Nytt bygg knyttes til utøvelse av reindrift.
Mottatte dokumenter ansees som nabovarsel etter plan og bygningsloven.
Statskog har ingen kommentarer til tiltaket.

Morten Aasheim
Eiendomskonsulent
Tlf 90752395

Fra: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Sendt: onsdag 12.mai 2021 10:51
Til:Morten Aasheim <maa@statskog.no>
Kopi: Kjell Jøran Jåma Luru reinbeitedistrikt <kjelljoranj@gmail.com>; Kjell Jøran Jåma <jaam49@hotmail.com>;
'bente.estil@lierne.kommune.no' <bente.estil@lierne.kommune.no>
Emne: Søknad om oppføring av anneks

Hei

Blåfjella‐Skjækerfjella‐Lierne nasjonalparkstyre har fått inn en søknad fra Jøran Jåma på oppføring av
gjeterhytte/anneks ved sommerboplassen for Låarte Sijte ved Høkla (se vedlegg).

Har dere som grunneier noen innvendinger/kommentarer til søknaden?

Med vennlig hilsen
Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Telefon:
E-post:
Web:

74 16 80 66
fmtliha@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/tl



Fra: Rolf Petter Rones[rrones@online.no]
Sendt: 19.05.2021 15:46:02
Til: Hafstad, Inge
Tittel: Søknad : bygd platting etter 2004

Hei !

Viser til deres brev av 26.10.2020 (deres ref.:2020/672) vedrørende "Plattinger og forholdet opp mot verneforskriften" og
telefonsamtale av 29.01.2021 om samme sak. Dette gjelder hytte ved Sottjønna, punktfeste : gnr. 156- bnr. 3 - festenr.
12- i Steinkjer kommune.

Hytta ble bygget i 1984/85 med senere mindre endringer i 2001. Under dette ble det laget en platting utenfor hytta for å
bedre tilkomsten til uthuset. I 2013 ble et anneks oppført like nord for hytta. Ifb. med dette ble den gamle plattingen fra
2001 utvidet slik at det ble mulig å komme "tørrskodd" mellom hytta og annekset. Utvidelsen er på ca 4,0 m2.

SØKER DERFOR MED DETTE OM Å BEHOLDE DEN UTVIDEDE PLATTINGEN PÅ CA 4,0 M2 FORAN ANNEKSET
SOM BLE OPPFØRT I 2013.

Det er også en liten platting ca 20 meter sør for hytta som ble laget så tidlig som 1989 - se skisse. Alle plattinger er bygd
på bakken.

Mvh / Rolf P. Rones

�







Fra: Rolf Petter Rones[rrones@online.no]
Sendt: 28.12.2020 21:49:08
Til: Hafstad, Inge
Tittel: Deres ref. 2020/672

Hei ! -

Viser til deres ref. 2020/672 ang. "Plattinger og forholdet opp mot verneforskriften".

Jeg har litt problemer med å forstå adresselisten hvor jeg er avmerket med bygning med gnr/bnr/fnr: 80/1/58. Dette må
være et naust jeg har sammen med to andre ved Skjækervatnet/Snåsa.

Imidlertid har jeg en hytte innenfor verneområdet ved Sottjønna/Steinkjer med gnr/bnr/fnr : 156/3/12/5 :

1. Ved hytta har jeg en gammel platting på ca 10 m2 (vedlagt foto viser plattingen før en mindre utvidelse - nytt foto ikke
mulig før vår/sommer/barmark). Denne plattingen ble opprinnelig laget omkring 1990 med en mindre utvidelse om lag
1995.

2.I 2013 satte jeg opp et anneks. Mellom inngang hytta til inngang anneks har jeg spikret gulv slik at vi kommer enkelt
fram og tilbake - "tørrskodd". Er dette å betrakte som platting ? Foto vedlegges.

Håper på svar hvordan dette eventuelt må behandles.

Mvh / Rolf Petter Rones

�



Fra: Hafstad, Inge[fmtliha@statsforvalteren.no]
Sendt: 29.01.2021 13:02:00
Til: Rolf Petter Rones
Kopi: 'bente.estil@lierne.kommune.no'
Tittel: SV: Deres ref. 2020/672

Hei

Viser til telefonsamtale i dag, fredag den 29. januar 2021.

Platting mellom annekset og hytta må omsøkes som nevnt i telefonsamtalen. Send inn
oversiktskart/situasjonsplan som viser plattingens utforming i forhold til annekset og hytta. Få med høyde over
bakken og arealet i antall m2.

Ingen hast, men send det inn så raskt som mulig når snøen har smeltet bort og senest innen 15. juni 2021.

Med vennlig hilsen
Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Telefon:
E-post:
Web:

74 1680 66
fmtliha@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tl

Fra: Rolf Petter Rones <rrones@online.no>
Sendt:mandag 28. desember 2020 21:49
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Emne: Deres ref. 2020/672

Hei ! -

Viser til deres ref. 2020/672 ang. "Plattinger og forholdet opp mot verneforskriften".

Jeg har litt problemer med å forstå adresselisten hvor jeg er avmerket med bygning med gnr/bnr/fnr:
80/1/58. Dette må være et naust jeg har sammen med to andre ved Skjækervatnet/Snåsa.

Imidlertid har jeg en hytte innenfor verneområdet ved Sottjønna/Steinkjer med gnr/bnr/fnr : 156/3/12/5 :

1. Ved hytta har jeg en gammel platting på ca 10 m2 (vedlagt foto viser plattingen før en mindre utvidelse
- nytt foto ikke mulig før vår/sommer/barmark). Denne plattingen ble opprinnelig laget omkring 1990 med
en mindre utvidelse om lag 1995.

2.I 2013 satte jeg opp et anneks. Mellom inngang hytta til inngang anneks har jeg spikret gulv slik at vi
kommer enkelt fram og tilbake - "tørrskodd". Er dette å betrakte som platting ? Foto vedlegges.

Håper på svar hvordan dette eventuelt må behandles.



Mvh / Rolf Petter Rones

�
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Nasjonalparkstyret i Blåfjella-Skjækerfjella
Inge Hafstad

Innspill til tiltaksmidler Blåfjella- Skjækerfjella Nasjonalpark. Hovedinnfallsport Grønningen
Snåsa.

Vedlagt følger beskrivelse av stiopprusting og stietablering fra Hovedinnfalsporten ved Grønningen i
Snåsa. Tiltakene er forankret i besøkstrategiens tiltak i forbindelse med innfallsporter og stier.
Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet sammen med Snåsa fjellstyre og Finnbekken velforening, og partene
har utarbeidet en intensjonsavtale (vedlagt).
Intensjonsavtalen beskriver rollene i forbindelse med gjennomføringa og framtidig eierskap.

Statskog er prosjekteier og vil samordne tiltak og delprosjekter. Snåsa fjellstyre og Finnbekken velforening
vil være utførende.

Tidsplan: 2021-2023

Søknadsbeløp: 2021 kr 80.000,- eks. mva (delprosjekt 1)
2021 kr 189.000,- eks. mva (delprosjekt 2 og 3)
2022 kr 181.000,- eks. mva (delprosjekt 4)
2023 kr 72.000,- eks. mva (delprosjekt 5)

Prosjektet består av 5 delprosjekter:

Renovering/opprusting av tidligere tilrettelagte stier:
• Delprosjekt 1: Stien Grønningsgrubba til Finnbekken. 2021
• Delprosjekt 4: Ny gangbru over Storsteinelva. 2022

Tilrettelegging langs eksisterende stier:
• Delprosjekt 2: Fra Finnbekken til parkgrensa. 2021
• Delprosjekt 5: Sti fra Grønnigsgrubba forbi Eggenseteren til utkikkspunkt. 2023

Skilting etter nasjonal standard:
• Delprosjekt 3: Skilting fra hovedinnfallsport mot nasjonalparkkgrensa, utkikkspunkter og

Litjheggsjøen. 2021

I tillegg til de beskrevne delprosjektene vil Statskog i løpet av 2021 foreta nødvendig renovering av
eksisterende universelt utformet toalett ved hovedinnfallsporten.

Gjelder eiendom
5041/79/1

Vår ref.
20/8582- 6

Deres ref. Vår dato
13.11.2020

Vår saksbehandler
Morten Aasheim
907 52 395, maa@statskog.no
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Kartoversikt med delprosjektene nummerert:

Bakgrunn
Fjellveien fra Imsdalen og inn til Grønningen i Snåsa er ca. 18 km lang. Veien driftes av en egen veiforening
og den går over private eiendommer i starten, før den etter hvert går inn i Ismenningen statsallmenning.
Grønningsområdet er svært mye brukt både av fiskere, jegere, seterbrukere, reindriftsnæring og ikke
minst hyttefolk. Det er i dag ca 150 hytter i området.

Veien inn til Grønningen er den veien i Snåsa kommune hvor du kan kjøre lengst opp og raskest nå store
snaufjellsområder. Det er derfor et ikke ubetydelig antall personer som kjører dagsturer inn mot
Grønningen, bare for å ta seg en kopp kaffe, eller for å fiske eller gå en liten tur. På grunn av at
Grønningsområdet er det klart mest brukte området i Snåsafjella, ble Snåsa kommune sin
hovedinnfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark også plassert her. På hovedinnfallsporten er det
tilrettelagt med bautaer med informasjon, skiferbenker og bord, og det er ryddet for kratt for å få best
mulig utsikt på plassen. Hovedinnfallsporten er bygd i tilknytning til den store parkeringsplassen ved
enden av vegen. Her er det også universell utformet utedo. Fra hovedinnfallsporten er det ca. 3 km inn til
nasjonalparken.

Det er nå godkjent nye besøksstrategier for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, og hovedinnfallsportene
er viktige utgangspunkt her. Innfallsportene skal i tillegg oppgraderes etter den nye nasjonale
merkevarestrategien for Norges nasjonalparker.

Det er Snåsa kommune som eier og forvalter hovedinnfallsporten i Snåsa. Vi er kjent med at kommunen
har igangsatt et arbeid med å se på eventuell flytting av kommunens nasjonalparkbauta fra Gressåmoen,
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til en plassering med utgangspunkt hovedinnfallsporten i Grønningen. De tiltak som det legges opp til i
denne prosjektbeskrivelsen, vil danne et godt grunnlag for å kunne kombinere dette med en eventuell
flytting av nasjonalparkbautaen hit.

Delprosjekt 1 er detaljbeskrevet i eget vedlegg utareidet av Finnbekken hyttevelforening som også vil
være utføreende.
Delprosjektene 2-5 er detaljbeskrevet i eget vedlegg utarbeidet av Snåsa fjellstyre som også vil være
utførende.

Med hilsen

Morten Aasheim
eiendomskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 3

Kopi til:
Finnbekken hyttevelforening
Snåsa Fjellstyre



Finnbekken Velforening.

PROSJEKT –GANGSTI FRA INNFALLSPORTEN BLÅFJELLA – SKJÆKERFJELLA/
LÅARTE – SKÆHEKERE NASJONALPARK (GRUBBA) .

Beskrivelse og organisering Delprosjekt 1

1. Prosjektorganisering.

Prosjekteier/ledelse: Statskog vedMorten Aasheim
Utøvende: Finnbekken velforening v/Arnstein Finstad

Delprosjekt 1.
Opprusting av eksisterende sti fra Grubba – stidele Finnbekkenhytteområde/ Grønningseterstien:
Dette er starten på den naturlige leia mot Heggsjøene og videre inn i nasjonalparken i sørlig retning,
og det vil være hensiktsmessig og kostnadsbesparende å ruste opp hyttefeltets eksisterende sti, i
stedet for å utarbeide en ny sti som innfallsport mot nasjonalparken. Hytteeierforeningen har sagt ja
til dette, og er gjort klar over at dette kan medføre økt trafikk på eksisterende sti inn mot hyttefeltet.

På samme strekning ligger det ei bru over Storsteinelva, denne skal fornyes og er beskrevet i som
delprosjekt 4 i den delen av prosjektbeskrivelsen der Snåsa Fjellstyre er utøvende.

2.1. Historikk.
Stien mellom Grubba og Finnbekken hytteområde er bygd i henhold til hytteplanen for Finnbekken.
Ifølge vedtektene er kostnaden en del av inngangsbilletten for hver hyttetomt og eies av Finnbekken
velforening. Terrenget stien går i består av en god del myr, og for å skåne terrenget mot oppgåing
vart det planlagt sti. Stien ble bygd i 1992- 1993, og er på 1900 meter.
Stien er i utgangspunktet bygd som en meget enkel veg med grøfter og stikkrenner. For å holde
kostnaden nede er det benyttet stedegne masser, også over myr.
Velforeninga har lagt ned et stort arbeid i form av vedlikehold. År om annet er det kjørt ut et
betydelig antall sandsekker og sanda er lagt ut på de blauteste partiene.
Stien ble fort populær og ble trafikkert av mange fler enn bare hytteierne. Etter Nasjonalparken kom
og det ble opprettet innfallsport ved Grubba har trafikken økt ytterligere.
Stien får «hard medfart» og hytteierforeninga har ikke hatt kapasitet til å vedlikeholde slik som
ønsket.

2.2. Grunnlag for opprustingen.
Mesteparten av velforeningas kapasitet har gått med til å drifte hengebru over Storsteinelva, og å
holde gangbanen i hevd. At fjellstyret kan bygge ny bru og overtar vedlikeholdet av den, vil frigjøre
kapasitet til å holde stien i hevd i framtida.
Grøftene er i ferd med å fylles igjen av sidemasser,og de er i ferd med å gro igjen av bjørnemose. I
dag ser vi at stikkrennene nok lagt for grundt og at frosten har løftet opp en del av dem. Utløpene
har for det meste grodd igjen og vatn står inn i stien. Det gjør at selv i tørre områder blir oppgått i
blaute perider.
Sett i sammenheng med tilrettelegging videre inn mot Litj-Heggsjen er det viktig at leia inn til
nasjonalparken fra innfallsporten framstår som attraktiv og solid. Noe som også vil styrke naturbasert
næringsliv og omdømme for Snåsa.
Grønningseteren beitelag har setring på Grønningseteren som også er kulturhistorisk viktig og viser
at levende bygder holder gamle tradisjoner i hevd og nytter ut resursene. Dette øker også bruken av
stien.



At det finnes beitedyr i området er positivt, men gjør det også viktig å holde stien sterk.
Med dette som grunnla søker vi om midler slik at stien kan rustes opp for fremtiden og fremstå som
en positiv del av innfallsporten og næringslivet.

2.3 Prosjektbeskrivelse.
2.3.1. Grøftene.
Grøfterens foretas i alle tidligere gravde grøfter. Stedegne masser der kornstørrelsen er grovere enn
silt legges inn i stien. Øvrige masser planeres ut i sideterrenget.

2.3.2. Stikkrenner.
Alle eksisterende stikkrenner graves opp. De som er uskadde legges ned igjen. De graves dypere der
fallet er tilstrekkelig. Avløpene renses og forlenges.
Ved pel 40, skiftes eksisterende renne bestående av 2 renner på 0,30 meter med ny renne på
diameter 0,50 meter.
Kartlegging viser at stien suppleres med 4 nye renner med diameter 0,30 meter. I tillegg kan det
regnes med at en del av de eksisterende rennene er skadd og må skiftes.

2.3.3. Bæresvakgrunn.
Strekninger med bæresvakgrunn forsterkes med geonett og duk. Geonettet festes til underlaget
med trekramper, duken legges oppå og på toppen minimum 20 cm stedegen masse. Duken skal
være svart.

2.3.4. Strekninger der duk og geonett er synlig.
På disse strekningen legger en på stedegne masser i en tykkelse på min 20cm. På de plassene en tar
masser skal en først ta av torva, den skal legges tilbake der en har tatt massene. Massetakene skal
pusses til slik at de går i ett med terrenget før torva legges tilbake. Henviser til prosjektet som
reindrifta har i forbindelse med sporhindrende tiltak ved motorisert ferdsel.
På noen plasser kan det være at en må flytte massene en eller to gravemaskinlengder.

2.3.5. Strekninger der telen har løftet opp større steiner.
På disse strekningene raker en vekk stein før eventuelle nye masser legges på. Stien må være såpass
slett at den kan benyttes med sykkel.

2.3.5. Rydding av sidevegetasjon/gravemaskin.
For at gravemaskina skal komme frem ryddes tilstrekkelig for at den kommer frem. Gravemaskina 6
eller 8 tonn kjører først inn på pel 190 og arbeider seg frem til pel 0.

2.3.6. Svillebruene.
På stien er det 3 svillebruer. Ved pel 80 er fundamentene gravd bort. Nye fundament må lages. Her
kan en benytte de gamle svillene og legge nytt tredekke av malmfuru som dekke.
2 svillebru ved pel 155 har samme skadene. Her prioriteres samme opplegg. Svillebru 3 ved pel 165
er intakt og fungerer godt. Den får ligge.

2.3.6. Hjelpepersonell.
For å utføre prosjektet trenges hjelpepersonell for å rydde kantvegetasjon og hjelpe til under legging
av duk og nett, og ved oppbygging av svillebruene.

3. Tid for oppdraget.
Utføres barmarksesongen 2021.



4. Kostnad.
Utgifter: 98 400,- +mva
Egeninnstats: 18 000,-
Søknadsbeløp 80 400,- + mva

Kostnadsoverslag

Varer/tjeneste Mengde Enhetspris Sum ink Mva
Duk 170 12,5 2125 2656
Geonett 170 23,50 3995 4994
Rør, ny 4 210 840 1050
Rør, erstatninger 4 210 840 1050
Furudekke, 50*150 (melmfuru) 65 40 2600 3250
Frakt 2000 2500
Gravemaskin 85 800 68000 85000
Hjelpesmann 30 300 9000 9000
Adm 20 450 9000 9000
Sum Kostnader 98400 118500

Tiltaksbeskrivelse

Pel pr 10m Beskrivelse
Ny duk og
nett Ny renne

0 0-30 meter. Fylle med stedegne masser.
5 Ok

10 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett 10 1
15 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett 25
20 Fylle på masser.
25 Fylle på masser. 20
30 Fylle på masser. 50
35 Ok frem til 38
40 Ny renne på 0,50. Duk og nett 20 1
45 Ok fra 42
50 Ok
55 Ok
60 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
65 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett 10
70 Fylle på masser 20
75 ok
80 ok
85 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett 15
90 Ok
95 OK



100 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
105 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
110 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
115 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
120 Ok
125 Ok
130 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett 1
135 OK
140 OK
145 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
150 OK
155 OK
160 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett 1
165 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
170 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
175 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
180 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
185 Fylle på masser på eksisterendes duk og nett
190 Ok

Sum 170 4
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Prosjektbeskrivelse

Opprusting av stier med utgangspunkt i hovedinnfallsport i
Grønningen, Snåsa kommune

Prosjekteier: Statskog SF v/Morten Aasheim

Utfører: Snåsa fjellstyre – fjelloppsynet

Økonomiansvarlig: Nasjonalparkstyret

Tidsplan: 2021 - 2023

Søknadsbeløp: For 2021 – kr. 189 000,- eks. mva
For 2022 – kr. 181 000,- eks. mva
For 2023 – kr. 72 000,- eks. mva

Bakgrunn
Fjellveien fra Imsdalen og inn til Grønningen i Snåsa er ca. 18 km lang. Veien driftes av en
egen veiforening og den går over private eiendommer i starten, før den etter hvert går inn i
Ismenningen statsallmenning. Grønningsområdet er svært mye brukt både av fiskere,
jegere, seterbrukere, reindriftsnæring og ikke minst hyttefolk. Det er i dag ca 150 hytter i
området.

Veien inn til Grønningen er den veien i Snåsa kommune hvor du kan kjøre lengst opp og
raskest nå store snaufjellsområder. Det er derfor et ikke ubetydelig antall personer som
kjører dagsturer inn mot Grønningen, bare for å ta seg en kopp kaffe, eller for å fiske eller gå
en liten tur. På grunn av at Grønningsområdet er det klart mest brukte området i Snåsafjella,
ble Snåsa kommune sin hovedinnfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark også
plassert her. På hovedinnfallsporten er det tilrettelagt med bautaer med informasjon,
skiferbenker og bord, og det er ryddet for kratt for å få best mulig utsikt på plassen.
Hovedinnfallsporten er bygd i tilknytning til den store parkeringsplassen ved enden av vegen.
Her er det også utedo. Fra hovedinnfallsporten er det ca. 3 km inn til nasjonalparken.

Det er nå godkjent nye besøksstrategier for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, og
hovedinnfallsportene er viktige utgangspunkt her. Innfallsportene skal i tillegg oppgraderes
etter den nye nasjonale merkevarestrategien for Norges nasjonalparker.

Det er Snåsa kommune som eier og forvalter hovedinnfallsporten i Snåsa. Vi er kjent med at
kommunen har igangsatt et arbeid med å se på eventuell flytting av kommunens
nasjonalparkbauta fra Gressåmoen, til en plassering med utgangspunkt hovedinnfallsporten i
Grønningen. De tiltak som det legges opp til i denne prosjektbeskrivelsen, vil danne et godt
grunnlag for å kunne kombinere dette med en eventuell flytting av nasjonalparkbautaen hit.
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Fra hovedinnfallsporten i Snåsa, med utsikt over innsjøen Grønningen.

Beskrivelse
Med utgangspunkt i parkeringsplassen ved Grønningen er det store områder i
statsallmenningen som er tilgjengelig for jakt og fiske. Ferdselen fra jegere, fiskere,
beitebrukere og friluftsfolk har gjennom årene etablert stier i området. Etter hvert som
hyttebyggingen økte rundt Grønningen, ble det også stier til hyttefeltene. Når det nyeste
hyttefeltet i Finnbekken ble etablert først på 1990-talet, ble det opparbeidet en skikkelig sti
inn til dette hyttefeltet av Statskog. Det ble grøftet, lagt duk og kjørt på sand. Det ble også
bygd ei hengebru over Storsteinelva, der stien krysset elva. Denne stien ble i hovedsak lagt
etter starten på den gamle ferdselsleia på sørsiden av Grønningen, som går mot
Grønningseteren/Storliseteren, og tidligere også til Holden. Dette er også starten på den
naturlige leia mot Heggsjøene og videre inn i nasjonalparken i sørlig retning.

Stien mot Heggsjøene og nasjonalparken er i dag lite skiltet og delvis dårlig tilrettelagt. På
den delen av stien som går fram til hyttefeltet, er det behov for å utbedre selve stien, i tillegg
til 3 mindre sville-broer. Videre innover bør stien legges noe mer på fastmark der hvor det er
mulig, og det må tilrettelegges med kavel over bløte områder.

Hengebrua på stien til hyttefeltet må skiftes ut med ei ny bru laget av stålbjelker og kavel.
Bruer med vaierkonstruksjoner er ofte enkle og billige å bygge, men det medfører en større
risiko for feil og skader. Denne vaierbrua har allerede blitt reparert en gang etter at en vaier
gikk av.
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Sammen med merking etter nasjonal standard fra Grønningen til nasjonalparkgrensa i sør, vil
tilrettelegging av stien og bygging av ny bru gi et flott utgangspunkt for vandring mot
nasjonalparken og Heggsjøområdet. På grensa til nasjonalparken, bare ca 150 meter fra der
stien krysser grensa, er det et fint utsiktspunkt, med god utsikt østover mot Blåfjella-
massivet. Det er enkelt å merke en liten avstikker fra stien opp til dette utsiktspunktet.

På nordre/østre side av Grønningen går det også en godt etablert sti, men utgangspunkt i
hovedinnfallsporten. Denne går forbi Eggenseteren og til Langvasseteren, hvor den deler seg
mot Langvasshytta (fjellstyrehytte) og Holden (Statskog/DNT). Fjellstyret har merket denne
stien inn til Langvasshytta etter nasjonal standard, og DNT har merket stien videre inn til
Holden. Det er en del bløte parti i starten på denne stien som bør kavellegges. Hvis det
gjøres, har man en fin tursti med passe lengde fram til et flott utsiktspunkt mellom
Grønningen og Langvatnet.

Oversiktskart Snåsa-Grønningen

Kart over prosjektområdet ved Grønningen
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Utførelse og budsjett
I og med at dette prosjektet inkluderer både eksisterende tilrettelegginger og nye tiltak, er
det satt opp en samarbeidsavtale mellom aktørene i prosjektet. Dette er for å sikre
ryddighet i utførelse, framtidig eierskap og driftsansvar for de ulike tiltakene. Samarbeids-
avtalen er vedlagt prosjektbeskrivelsen. Hytteeierforeningen v/Statskog vil levere egen
søknad og prosjektbeskrivelse på planlagt arbeid.

Hovedprosjektet er satt opp med flere underprosjekt i prioritert rekkefølge. De ulike
underprosjektene vil bli utført etter hvert som det gis tilsagn om finansiering fra
nasjonalparkstyret. Underprosjektene er i prioritert rekkefølge planlagt slik:

1. Utbedring av hyttefeltstien
Egen søknad og prosjektering leveres av Statskog v/hytteierforeningen

2. Legging av kavel og stirydding på stien videre mot nasjonalparken og Liss-
Heggsjøen, og montering av skiferbenk på utsiktspunkt
Stien fra hovedinnfallsporten til nasjonalparkgrensa er ca. 3 km, hvorav ca. 1,3 km går etter
hyttefeltstien i starten. Videre fra hyttefeltstien planlegges det noe omlegging av traseen til
mer fastmark, og kavellegging over bløte områder. Det er beregnet ca. 800 meter ferdig
trase med kavel, pluss materiale for underliggere/feste. Ved grensa til nasjonalparken vil det
bli laget en avstikker fra hovedstien og opp til utsiktspunktet, ca 150 meter fra stien. På
utsiktspunktet vil det bli montert en enkel sittebenk av skifer. Skifer er vedlikeholdsfritt, og
tar igjen bruken av skifer på hovedinnfallsporten og på utsiktspunktet på andre siden av
Grønningen.

Som kavel vil det bli brukt malmfuru i dimensjon 38*200 mm som legges to i bredd. Kavelet
vil følge terrenget og vinkler blir gjæret sammen over underliggere, for å hindre
snublekanter. Det vil bli satt opp noe staur langs stien på fastmark. Om nødvendig, vil det
også bli lagt ut noen skiftersteiner i blauthull. Kavel kjøres ut med snøskuter til innmålte
punkt på stien i løpet av vinteren, og legges på sommeren.
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Kavel legges i dobbel bredde, skråkappes og sammenføyes i endene slik at det følger
terrenget. Her fra Gjefsjøstien.

Budsjett

Produkt Antall Pris Mva Sum
Furukavel, 38*200, meter 1800 36 000 9 000 45 000
Staur 50 1 500 375 1 875
Skruver, materiell 1 5 000 1 250 6 250
Transport kavel til Ismenningen 1 3 000 750 3 750
Utkjøring kavel, dv. 6 28 665 7 166 35 831
Arbeid med kavel og sti, dv. 16 76 440 19 110 95 550
Arbeid med skiferbenk, dv. 3 14 333 3 583 17 916
Kjøring bil og scooter, materiell 1 8 000 2 000 10 000
Sum 172 938 43 234 216 172
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Parti fra stien til Heggsjøene
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Parti fra stien mot Heggsjøene
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3. Skilting etter nasjonal standard
Det vil bli skiltet med skilt etter nasjonal standard, fra parkeringsplassen/
hovedinnfallsporten og mot Liss-Heggsjøen, nasjonalparken og utsiktspunktene. Skiltene vil
være av aluminium, med hvit skrift på grønn bunn, med retningsangivelse, avstand og
fjellstyrets logo.

Budsjett

Produkt Antall Pris Mva Sum
Aluminiumsskilt 14 6 300 1 575 7 875
Bestilling og oppsetting, dv 2 9 555 2 389 11 944
Sum 15 855 3 964 19 819

4. Utskifting av bru over Storsteinelva
Vaierbrua over Storsteinelva skal skiftes ut med en mer varig og sikker konstruksjon. Det skal
bygges ei gangbru på 9meters lengde, med ca. 1 meter indre bredde. Det vil bli benyttet to
ståldragere som bæring, og impregnert trevirke til dekke og rekkverk. På grunn av
fjellformasjonene på landkantene, må det støypes og forankres fundament for
bjelkeanlegg/brukar i berget. Dagens trapp opp berget fra brua, vil fortsatt bli benyttet, men
blir noe forsterket.

Budsjett

Produkt Antall Pris Mva Sum
2 stålbjelker (300mm), underlag bjelker 1 20 000 5 000 25 000
Impregnerte materialer, bru/trapp 1 25 000 6 250 31 250
Forankring, støyp, stålvarer 1 10 000 2 500 12 500
Leid transport/maskin 1 5 000 1 250 6 250
Henting og innfrakt bjelker, dv. 3 14 333 3 583 17 916
Bygging elementer bru, dv. 4 19 110 4 778 23 888
Frakt element og dekke bru, dv. 3 14 333 3 583 17 916
Riving og montering ny bru, dv. 14 66 885 16 721 83 606
Kjøring bil, snøscooter 1 6 000 1 500 7 500
Sum 180 660 45 165 225 825
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Hengebrua over Storsteinelva, med trapp opp berget.
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5. Legging av kavel på stien forbi Eggenseteren og skiferbenk på utsiktspunkt
Som på stien inn mot Heggsjøene, planlegges det også her legging av kavel fra malmfuru i
dimensjon 38*200mm. Det legges dobbelt med kavel for å få en god gangbane. Kavelet
følger terrenget og skjøtes i endene. Det legges kavel i de bløte partiene fram til
utsiktspunktet på stien. Det er beregnet ca. 250 meter ferdig trase med kavel, pluss
materialer til underliggere/feste. Kavel kjøres ut med snøskuter til innmålte punkt på stien i
løpet av vinteren, og legges på sommeren.

På stiens utsiktspunkt lages det en enkel sittebenk av skifer. Skifer er et vedlikeholdsfritt
lokalt produkt, og sammen med bruken av skifer på hovedinnfallsporten og på utsiktspunkt
ved Liss-Heggsjøen, danner det en helhet i tilretteleggingen.

Budsjett

Produkt Antall Pris Mva Sum
Furukavel, 38*200mm, meter 600 12 000 3 000 15 000
Skruver, materiell 1 2 000 500 2 500
Transport kavel til Ismenningen 1 3 000 750 3 750
Utkjøring kavel, dv. 2 9 555 2 389 11 944
Arbeid med kavel og sti, dv. 6 28 665 7 166 35 831
Arbeid med benk på utsiktspunkt 3 14 333 3 583 17 916
Kjøring bil og snøskuter 1 2 500 625 3 125
Sum 72 053 18 013 90 066

Utsikt mot sør og vest fra utsiktspunktet (Heggsjøfjellene ligger inne i skyene på bildet)
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Fremtidig eierskap og vedlikehold
Det er satt opp en samarbeidsavtale mellom partene for de ulike tiltakene. For de
installasjoner som fjellstyret eier og tilrettelegger, vil fjellstyret fortsatt stå som eier og
vedlikeholdsansvarlig.

Framdriftsplan og søknadsbeløp
Under forutsetning av finansiering, er det planlagt følgende framdriftsplan og søknadsbeløp
(NB: Søknadsbeløp er uten mva):

År Tiltak Søknadsbeløp, eks. mva
2021 Utbedring hyttefeltstien, Statskog v/hytteierforeningen (Kr. 80 000,- Egen søknad)

Kavel på sti til nasjonalparken/utsiktspkt., skiferbenk Kr. 173 000,-
Skilting etter nasjonal standard, sti og utsiktspunkt Kr 16 000,-

2022 Ny bru over Storsteinelva Kr. 181 000,-
2023 Kavel på sti Eggenseteren/utsiktspkt., skiferbenk Kr. 72 000,-

Dersom ikke full finansiering tildeles de enkelte år, vil tiltakene utføres i tråd med det som
bevilges. Dette kan medføre at det blir forskyvninger i planlagt framdriftsplan.

Vedlegg: Samarbeidsavtale parter


