
Innholdsfortegnelse

NP-2022-18 vedlegg 1 - Møteprotokoll NP-styremøte 23. mars 2022 4

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

54

NP-2022-21 vedlegg 2 - søknad om bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver - Lierne 
Nasjonalparksenter IKS 090322 56

NP-2022-21 vedlegg 3 - ADM-2022-17 - tillatelse til bruk av snøscooter i 
formidlingsoppgaver - Lierne Nasjonalparksenter IKS 150322 58

   1  ADM 2022-17 Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter - 
formidlingsoppgaver - Lierne nasjonalparksenter IKS

58

      1.1  Saksprotokoll: 58

      1.2  Nasjonalparkforvalter for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har 
fattet følgende 58

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

66

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

67

NP-2022-22 vedlegg 2 - vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring 
- Skjækervatnet 23 82

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

92

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

93

NP-2022-22 vedlegg 5 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 - 
Statsforvalteren i Trøndelag 102

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

107

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

109

NP-2022-22 vedlegg 8 - møteprotokoll NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - 
Skjækervatnet 23 114

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

118

   1  Vedtak i klagesak om godkjenning av platting og fasadeendring Skjækervatnet 23 – 
Skjækra landskapsvernområde.

118

      1.1  Vedtak 118

      1.2  Kort om bakgrunnen for saken 118

         1.2.1  Begrunnelse for klagen 119

         1.2.2  Andre innkomne merknader fra Marit og Gunnar Børøsund 120

         1.2.3  Blåfjella- Skjækerfjella- Lierne nasjonalparkstyre sine vurderinger 120

      1.3  Miljødirektoratets vurderinger 121

      1.4  Klagerett 124

NP-2022-22 vedlegg 10 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - 
vedtaket oppheves - Skjækervatnet 23 126

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

127

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

128



   1  NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde - avslag på søknad om godkjenning av 
platting - Skjækervatnet 23 - Gunnar og Marit Børøsund 128

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

130

NP-2022-22 vedlegg 14 - klage vedtak NP-2022-07 - avslag godkjenning platting hytte 
Skjækervatnet 23 - Gunnar og Marit Børøsund 030422 137

NP-2022-22 vedlegg 15 - Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeierne - 
plattinger og forholdet opp mot verneforskriften 261020 143

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

145

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

149

NP-2022-23 vedlegg 3 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og 
hundehus - Skjellivatnet 10 - Statsforvalteren i Trøndelag 159

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

163

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

166

NP-2022-23 vedlegg 6 - saksfremlegg NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 
godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 168

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

172

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

175

   1  Vedtak i klagesak om godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Skjækra 
landskapsvernområde. 175

      1.1  Vedtak 175

      1.2  Kort om bakgrunnen for saken 175

         1.2.1  Begrunnelse for klagen 176

         1.2.2  Andre innkomne merknader fra Steinkjer kommuneskoger og Jan Erik 
Wettre

176

         1.2.3  Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sine vurderinger 177

      1.3  Miljødirektoratets vurderinger 178

      1.4  Klagerett 182

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

183

NP-2022-23 vedlegg 10 - Skjækra LVO - NP-2022-08 delvis godkjenning av platting ved 
hytte Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 184

   1  NP-2022-08 Skjækra landskapsvernområde - delvis godkjenning av platting ved 
hytte Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 184

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

188

NP-2022-23 vedlegg 12 - Skjækra LVO - klage på vedtak NP-2022-08 delvis 
godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 194

NP-2022-23 vedlegg 13 - Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeierne - 
plattinger og forholdet opp mot verneforskriften 261020 202

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

204

NP-2022-24 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om merking av sti 
mellom fjellgårdene i Snåsa - NT-Turistforening 208



NP-2022-24 vedlegg 2 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om 
merking av sti - Eldbjørg Gaundal 160222 210

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

211

NP-2022-24 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ber om uttalelse til søknad 
om merking av sti - Skæhkere sijte 160222 213

NP-2022-24 vedlegg 5 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - ber om uttalelse til søknad 
om merking av sti - Låarte sijte 160222 214

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

215

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

219

NP-2022-24 vedlegg 8 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - uttalelse til søknad om 
merking av sti - Skæhkere sijte 010522 221

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

224

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

225

NP-2022-25 vedlegg 1 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn 
Bjarnestu 260422 227

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

235

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

244

NP-2022-25 vedlegg 4 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - SNO - Feltdagbok - tilsyn 
Dyrhaugstu 260422 247

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

254

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

263

NP-2022-25 vedlegg 7 - NP-2015-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - 
klageavgjørelse vedtaket stadfestes - Miljodirektoratet 031115 266

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

271

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

281

NP-2022-25 vedlegg 10 - NP-2014-15 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse 
nybygg utleiehytte og uthus Lakavassbu 180614 283

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

292

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

299

NP-2022-25 vedlegg 13 - søknad om tillatelse til oppføring av ny utleiehytte Ørtugtjern - 
Værdalsbruket 161209 308

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

309

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

310



 
 

–



 
 

–

–

–

–
–

–

–
–

–
–

– –
–

–
– –

–
– –

–

– –
–

–



 
 

–

 
 

–

• 
–

o –

• 
–



 
 

–

▪ 

–

▪ 

▪ 

▪ 

–

▪ 

–

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

–
▪ 

–



 
 

▪ 

–
▪ 

▪ 

▪ 

–
▪ 

–
▪ 

▪ 

–
▪ 

▪ 

• 

• 

• 

• 



 
 

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–



 
 

–
–

–
–

–
–

–
– –

–
–

– –
– –

–
–

–
– –

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

– –

–
–



 
 

–
–

–

–
–

–

–
–

–

• 

–
• 

• 
–

• 



 
 

–

 

 



 
 



 
 

• 

• 

o 
▪ 

▪ 

Hattjønnbekken (ikke Even Finnstad’s plass, jf. fig. 2
o 

▪ –
o 

▪ 
–

• 
• 

o 
o 

• –
•  
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

o 
▪ 



 
 

▪ 

Hattjønnbekken (ikke Even Finnstad’s plass, jf. fig. 2
o 

▪ –
o 

▪ 
–

• 
• 

o 
o 

• –
•  
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 



 
 

–
–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

o 

• 

o 



 
 

• 

o 

o 
• 

• 

• 



 
 

• 

o 

o 

• 



 
 

• 

• 

–

• 

• 

• –
• –

• 

o 

o 

• 

o 

o 



 
 

–
–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

o –
o –
o –
o –
o 

• 

• 



 
 



 
 

• 

• 

–

• 

• 

o –
o –
o –
o –

• 

• 

• –
• –

• 

o –
o –
o –
o –



 
 

• 

o 

o 
o 

o 

o 

• 

• 

• 

o –
o –
o –
o –

• 

o 

o 
o 

o 

o 

• 

• 



 
 

– –
–

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

o 

• 



 
 

• 

• 

o 



 
 

• 

• 

–

• 

• 



 
 

• 

• 

• –
• –

• 

• 

o 

o 
o 

o 

o 

• 

• 

• 

• 

o 

o 



 
 

o 

o 

o 

• 

• 



 
 

–
–

 

 
–

 
–

 
–

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

• 

• 



 
 

– –
–

 

 

 
–

 
–

 



 
 

• 

o 

• 

o 



 
 

–
– –

 

 
–

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

–



 
 

• 

o 
• 



 
 

• 

o 

• 

o 
o 
o 

o 

• 

• 

• 

• 

o 

• 

o 
o 
o 

o 

• 

• 

• 



 
 

–
– –

 

 

 

 
 
 
 

• 

• 
• 

• 

• 

–



 
 

–



 
 

–

–
– –

• 

• 
• 
• 

• 



 
 

• 

• 
• 
• 

• 



 
 

–

 
 

 

 
–

• 

• 



 
 

– –
–

–

 

 

• 

o 

• 

o 

• 

o 
o 

o 
• 



 
 



 
 

o 

o 

o 

o 



 
 

• 



 
 

–

 
 

 



 
 



 
 

–



 
 

–



From: nasjonalparken.no skjema[noreply@nasjonalparken.no]
Sent: 09.03.2022 13:18:34
To: Hafstad, Inge[fmtliha@statsforvalteren.no]
Subject: Ny oppføring fra Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter 
Navn

 Finn-Stephan Dybvik

Adresse

 Lierne Nasjonalparksenter IKS, Heggvollveien 6

Postnr/Sted

 7882 Nordli

Telefon

 48118777

Epostadresse

 post@naturporten.no / finn@naturporten.no

Inndelingsskift

Søknaden gjelder følgende verneområder:

 

 Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkeren NP
 Lierne / Lijre NP
 Arvasslia naturreservat
 Holdeslia naturreservat
 Merkesfloen naturreservat
 Storfloan naturreservat

Formålet med motorferdselen

 
 Snøscooter på snødekt mark ifb med vitenskaplige undersøkelser, samfunnsmesige- og særlige 

tiltak

Kjørerute/-område:(Beskrivelse av kjørerute)

 Innenfor nasjonalparker /verneområder i Lierne kommune og Snåsa kommune - etter samme strekning 
som fjelloppsyn / Naturoppsyn ifm oppdragsløsning

Gjennomføringen av kjøringen dato fra og med:

 09.03.22

Gjennomføringen av kjøringen dato til og med:

 31.05.22

Antall turer pr. sesong

 3

For hvilke år søkes det om (ved søknad om flerårige dispensasjoner

  2021/2022



Inndelingsskift

Søknad

 Søknad om motorferdsel i utmark / disp fra verneforskrift, som ledd i foto / innholdsproduksjon ved Lierne 
Nasjonalparksenter IKS. Det henvises til vedlagt følgeskriv for grundigere beskrivelse

Vedlegg til søknad

  Andre vedlegg

Jeg bekrefter gitte opplysninger i søknad og at denne gjelder dispensasjon fra verneforskriften

  Jeg bekrefter

Inndelingsskift

Last opp vedlegg til søknad

  .soknad-motorferdsel-blafjella-skjaekerfjella-og-lierne-nasjonalparkstyre-2022.pdf



  
 

Lierne Nasjonalparksenter IKS  
Heggvollveien 6 

              7882 NORDLI 
                                            
 

Telefon:    902 70 255 
Org.nr.:   987 794 453 
Bank:           4448.50.27316 
E-post: post@naturporten.no 
        www.nasjonalparken.no 

Lierne, 09.mars 2022 
Til  
Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne nasjonalparkstyre 
v/Nasjonalparkforvalter 
 
 
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I VERNEOMRÅDENE 
 

Viser til tidligere samtale omkring dette temaet og sender herved inn søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften, ift motorferdsel i verneområdene dere har myndighet i. 
 
Lierne Nasjonalparksenter driver et utstrakt formidlingsarbeid innen informasjon og 
kunnskapsformidling knyttet til Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, 
men også generell formidling av naturherlighetene og –mulighetene i Lierne som 
nasjonalparkkommune. I dagens formidlingsverden skjer dette på alt av digitale plattformer 
og sosiale medier, og betydningen av gode bilder og videoer er helt vesentlig. Da er vi helt 
avhengig av å skaffe oss oppdatert og tidsriktig materiale i form av gode bilder og relevante 
filmsnutter. 
 
Ved et par anledninger tidligere har vi deltatt på Fjellstyrene i Lierne og Snåsa fjellstyre 
/fjelloppsynet og Statens naturoppsyn sine arbeidsoperasjoner i fjellområdene på vårvinteren, 
som passasjer bak på snøscooter til en av dem. På den måten har vi kunnet sikre gode 
bilder/filmsnutter både av deres aktiviteter, arbeidsoppgaver og tilrettelegginger for 
allmennheten, i tillegg til god dokumentasjon av naturkvalitetene, som igjen kan brukes både 
til kunnskapsformidling og inspirasjon til å komme seg ut i naturområdene. 
Det har både da og i dialog med nasjonalparkforvalteren senere blitt diskutert muligheten til å 
kunne delta flere ganger ved slike muligheter, men med egen snøscooter, etter samme lei og 
i lag med fjelloppsynet. Det begrunnes spesielt i fremkommelighet, men også i sikkerhet og 
lastekapasitet - i ei utfordrende tid med hensyn til føreforhold. 
Det ble derfor sendt inn motorferdselssøknad fra Nasjonalparksenteret for sesongen 2021. 
 
En lignende søknad sendes derfor til Nasjonalparkforvaltningen, Lierne kommune og Snåsa 
kommune – for sesongen 2022. 
 
Det søkes om tillatelse til motorferdsel i utmark, på oppdrag sammen med Fjellstyret og/eller 
SNO, i Lierne nasjonalpark, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og tilstøtende 
verneområder– etter samme strekninger som oppsynet følger. 
 
Omfanget dreier seg om 1 snøscooter (sjåfør Finn-Stephan Dybvik) i inntil maks 3 dager i 
løpet av vårvinteren 2022; altså så lenge det er føreforhold som vurderes forsvarlig av 
fjelloppsynet /naturoppsynet. 
 
Håper på positiv behandling av søknaden, og ta kontakt dersom noe er uklart. 
 
 
Med hilsen 
LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS 
 
Lillian Bergli 
Daglig leder 
 



  
 

 

 



 

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

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nordli 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte: +47 74 16 81 35 74 16 81 
35 
E-post: stsig@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Lierne nasjonalparksenter IKS 
Heggvollveien 6 
7882  NORDLI 

 

Saksbehandler Sigbjørn Strand Vår ref. 2022/2783  Deres ref.  Dato 15.03.2022 

 
Melding om administrativt vedtak 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Administrativt vedtak fattet av nasjonalparkforvalter for 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 

17/2022 15.03.2022 

ADM 2022-17 Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter - 
formidlingsoppgaver - Lierne nasjonalparksenter IKS 

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

 Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 
 Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 
 Dispensasjonen gjelder for perioden 15.03.2022 – 5. mai 2022. 
 Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
 
Vilkår for vedtaket 
 Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon. 
 Dokumentasjon, film og bilder skal gjøres tilgjengelig for Blåfjella/Skjækerfjella-
Lierne nasjonalparkstyre. 
 Det skal føres kjørebok, og kjører skal underskrive kjøreboka før turen starter. 
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 Kjøreboka sendes ut i eget brev. 
 Kjøreboka skal returneres til: 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret 
c/o Statsforvalteren i Trøndelag 
Postboks 2600, 
7734 Steinkjer, 
innen 1. juni 2022 

 
Søknad 
Det vises til søknad fra Lierne Nasjonalparksenter IKS datert 09. mars 2022, der det søkes 
om å få kjøre egen snøscooter, etter samme lei og i lag med fjelloppsynet eller Statens 
naturoppsyn (SNO). 
Nasjonalparksenteret har ved et par anledninger tidligere deltatt på Fjellstyrene i Lierne og 
Snåsa fjellstyre /fjelloppsynet og Statens naturoppsyn sine arbeidsoperasjoner i 
fjellområdene på vårvinteren, da som passasjer bak på snøscooter til en av dem. På den 
måten har de kunnet sikre gode bilder/filmsnutter både av deres aktiviteter, arbeidsoppgaver 
og tilrettelegginger for allmennheten, i tillegg til god dokumentasjon av naturkvalitetene, som 
igjen kan brukes både til kunnskapsformidling og inspirasjon til å komme seg ut i 
naturområdene. Det har både da og i dialog med nasjonalparkforvalteren senere blitt 
diskutert muligheten til å kunne delta flere ganger ved slike muligheter, men i stedet med 
egen snøscooter. Ikke minst er dette også et spørsmål om sikkerhet i ei utfordrende tid med 
hensyn til føret og føreforholdene. Det søkes om å benytte en (1) snøscooter inntil 3 
dager/turer i løpet av vårvinteren 2022. 
 
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. 
 
Lierne/Lijre nasjonalpark har til formål å sikre et sammenhengende fjellområde med dets 
naturlige plante- og dyreliv. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side, 
utgjør Lierne nasjonalpark et betydelig areal hvor tekniske inngrep er svært beskjedne. 
Sentrale partier har en rik høyfjellsfauna, mens høystaudebjørkeskog og vierkjerr gir rike 
biotoper i overgangen mellom fjell og lavereliggende områder. Her finnes også flere verdifulle 
våtmarksområder. Kvartærgeologisk er landskapet i Lierne nasjonalpark spesielt for 
regionen, med tykke moreneavsetninger og mange ulike løsmasseformer, herunder 
rogenmorener. Kulturminner skal ivaretas. 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Merkesfloen naturreservat har til formålet å sikre et variert område med naturskog. Med sin 
variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har 
området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til eldre granskog, som en del 
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av et meget stort område, og i forhold til sjeldne arter som trollsotbeger. Det er en målsetting 
å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Formålet 
omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat har til formålet med 
fredningen å ta vare på et egenartet og variert område med våtmark, myr og 
kvartærgeologiske avsetninger, samt tilhørende plante- og dyreliv. Skogen og vegetasjonen 
for øvrig har stor landskapsmessig betydning, og bidrar til et særlig rikt fugleliv i området. 
 
Holden naturreservat har til formålet å sikre et variert område med naturskog som med sin 
variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har 
særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til rike skogtyper, gammel skog og rikt 
artsmangfold med sjeldne, sårbare og kravfulle arter. Det er en målsetting å beholde 
verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Verneforskriftene i de forskjellige verneområdene sier at all motorferdsel på land og vann, og 
i luften under 300 meter i utgangspunktet er forbudt. Imidlertid kan forvaltningsmyndigheten 
med hjemmel i verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser etter søknad gi 
tillatelse til bruk av motorisert ferdsel for spesifikke formål. Motorisert ferdsel i forbindelse 
med formidlingsoppgaver er ikke et av formålene som er nevnt i de spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelsene under de forskjellige verneforskriftene. Søknaden må derfor 
behandles etter naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak. 
 
Begrunnelse 
Lierne Nasjonalparksenter har et særskilt ansvar for å formidle informasjon og kunnskap 
knyttet spesielt til Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, men også for 
de andre verneområdene forvaltet av nasjonalparkstyret, samt generell formidling av 
naturherlighetene og –mulighetene i Lierne og Snåsa som nasjonalparkkommuner. I dagens 
formidlingsverden skjer dette på alt av digitale plattformer og sosiale medier, og betydningen 
av gode bilder og videoer er helt vesentlig. Da er de helt avhengig av å skaffe tilveie godt 
materiale i form av gode bilder og relevante filmsnutter. Faktabasert kunnskapsformidling er 
utelukkende positivt for verneverdiene og for verneformålet. Under disse forutsetningene vil 
tiltakene som er beskrevet i søknaden på sikt påvirke verneverdiene positivt og ikke være i 
strid med verneformålet. Søknaden kan derfor behandles etter naturmangfoldlovens (nml) § 
48 i naturmangfoldloven. 
 
Hvordan bruk av snøscooter påvirker omgivelsene er godt kjent. Den motoriserte ferdselen 
det er søkt om i dette tilfellet vil ikke medføre noen stor belastning på området. Vilkårene om 
at kjøringen skal skje sammen med fjellstyrene og/eller SNO, vil medføre liten eller ingen 
merbelastning ut over kjøringen av fjellstyrenes og SNOs ansatte. Etter 
nasjonalparkforvalterens vurdering er derfor kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for at det kan 
fattes en beslutning, jf. nml § 8. § 9 føre -var-prinsippet kommer kun til anvendelse der en 
ikke har tilstrekkelig kunnskapsbrtunnlag.  
Det må tas særskilt hensyn til andre menneskers ferdsel, dyreliv, reindrift og vegetasjon, 
og kjøring må gjøres så hensynsfullt som mulig og siste kjøredato er i utgangspunktet satt til 
5. mai. 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. 
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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 
forskriftene om vern av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, 
Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, Berglimyra og Klumplifjellet/ 
Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat og gjelder bare for den 
delen av traséen som befinner seg innenfor verneområdenes 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 
nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette 
brevet. 
 
 
Med hilsen 
 
Sigbjørn Strand 
nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
Kopi til: 
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 

55 
7760 SNÅSA 

Naturvernforbundet i 
Trøndelag 

Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Fjellstyrene i Lierne Heggvollveien 6 7882 NORDLI 
Tjåehkere sijte v/ Anders Joma, Stallvikveien 

2173 
7893 SKOROVATN 

Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa 
kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Låarten sijte / Luru 
reinbeitedistrikt 

v/Bengt Mattias Jåma, 
Snåsavegen 360 

7760 SNÅSA 

Snåsa Fjellstyre Øverbygdveien 34 7760 SNÅSA 
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Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
(KOPITILTABELL) 
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Saksfremlegg 
 
Saksopplysninger / Søknad  
 
Søknad fra: NN, datert den xx.xx.20xx 
Formål: Bruke snøscooter for å … 
Trase:  Fra xxxxxx til xxxxx 
Omfang: xx (x) turer 
Tidsrom: Fra xx.xx.xxxx til xx.xx.xxxx. 
Sone:  Brukssone Bx 
 
Andre forhold:  
Søker har levert kjørebok for 20xx, der det er brukt x av x innvilgede turer, og 1 dag til 
vedkjøring. 
 
Kart   
X 
 
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 
 
Verneforskrift: 
6.1 Forbud mot motorferdsel 
Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i luften under 300 meter. 
 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
b) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for transport av ved/materialer/utstyr til hytte, drift 
av utleiehytter og landbruksanlegg, samt transport av båt. Luftfrakt kan unntaksvis 
godkjennes. 
 
Forvaltningsplan: 
x 
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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. 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8, 
I utgangspunktet er motorisert ferdsel forbudt i nasjonalparken. I forbindelse med 
verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for motorisert ferdsel i 
nasjonalparken vurdert. Verneforskriften sier at det kan gis dispensasjon for motorisert 
ferdsel i forbindelse med transport av utstyr/materialer og ved til egen hytte og utleiehytter og 
drift av landbruksanlegg…. 
 
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 på den aktuelle kjørelei, 
hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.  
 
Det er ikke rapportert hendelser, skader eller forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk 
mangfold fra tidligere års motorferdselstrafikk etter omsøkte kjørelei. Kjøreleien er benyttet 
som fast trasé over lengre tid, og er fastlagt i samråd med brukerinteresser og grunneier. 
 
En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfarings basert informasjon tilstrekkelig 
kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trasé ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller 
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og 
økosystem. 
 
Etter nasjonalparkforvalters vurdering er kunnskapsgrunnlaget oppfylt. 
 
Føre-var-prinsippet § 9, 
Føre-var-prinsippet i § 9 kommer i hovedsak til anvendelse der man ikke har tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, det tillegges derfor liten vekt i denne saken. 
  
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10, 
§ 10 tillegges liten vekt i denne saken, da transporten går etter Gaundalsleia og en tur vil 
ikke medføre vesentlig økt belastning i området. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11,  
Hvis den motoriserte ferdsel medfører miljøforringelse av nasjonalparken skal kostnadene 
med retting og/eller tilbakeføring bæres av tiltakshaver etter § 11. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Transporten skal foregå på snødekt mark og er derfor skånsom mot naturgrunnlaget og § 12  
tillegges derfor liten vekt 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. 6.3 bokstav b). 
 
Spesielle forhold beskrevet i forvaltningsplanen…. 
 
Andre forhold…. 
 
 
(VEDLEGG) 
 

1 . 
 



Skaehkere sijte 
v/Mathis Hætta 
Heiavegen 
7760 Snåsa 

 

Låerte-Skæhkere-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 
v/nasjonalparkforvalter Sigbjørn Strand 

 

 

Klage på vedtak - ADM 2022-17 – Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark – bruk av 
snøscooter – formidlingsoppgaver – Lierne nasjonalparksenter IKS 

 

Skæhkere sijte klager herved på vedtaket om dispansasjon gjeldende fra 15.03.22-05.05.22. 
Klagen gjelder tidspunktet fra 30.april - 5.mai. 
Dette er i kalvingstiden for rein, og det er viktig at rein får så mye ro som mulig i denne tiden. 
Vi mener dette er et oppdrag som kan gjennomføres før 30.april som er senest satte dato for andre 
dispensasjonssøknader. 
  
Vi ber om at det respekteres at rein får så mye ro som mulig i kalvingstiden, og ber om oppsittende 
virkning i perioden 30.april – 5.mai. 

 

Med hilsen 
for Skæhkere sijte 

Mathis Hætta 
Snåsa, 4.april 2022

































 

 
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 



 
 
 http://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella Saksbehandler Inge Hafstad Side 4 av 10 

 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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. 
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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 
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NP-2021-25 Skjækra landskapsvernområde - oversendelse 
av klage på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 25/2021 04.06.2021 

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

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

 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert den 10. mars 2021 som 
sak NP-2021-25 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021.  
 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i 
sak NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

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

 Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg: 
1 Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO - plattinger og forholdet opp mot 

verneforskriften - 261020 
2 Skjækra landskapsvernområde - søknad om dispensasjon - platting og fasadeendring - 

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

Skjækervatnet 23 - Gunnar Børøsund 
4 Klage på vedtak AU-2020-21 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting og 

fasadeendring 
5 NP-2021-04 Skjækra landskapsvernområde - klage på vedtak AU-2020-21 tatt til følge - 

godkjenning av platting - Marit og Gunnar Børøsund 
6 Skjækra landskapsvernområde - klage på vedtak om godkjenning av platting ved hytte NP-

2021-04 - Marit og Gunnar Børøsund 
7 Skjækra landskapsvernområde - kommentarer til Statsforvalterens klage på vedtak om 

godkjenning av platting 
8 Saksfremlegg sak NP-2021-25  - klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av 

platting Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund 
9 Møteprotokoll sak NP-2021-25  - klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av 

platting Skjækervatnet 23 - Marit og Gunnar Børøsund 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 25/2021 04.06.2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.  
 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a avslås Marit og Gunnar Børøsund sin 

søknad om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte 
med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

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

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 
 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse til 

fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to 
vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2). 

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



 
 

9 
 

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

 

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

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

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

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

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 
 
Klager påpekte 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.  
 
Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Marit og Gunnar Børøsund i sak NP-2021-04 under sitt møte 
den 10. mars 2021. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrådte at klagen ikke ble tatt til følge, og at 
klagen ble sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Under behandlingen av saken den 10. mars 
d.å. endret nasjonalparkstyret forvalters tilrådning, og vedtok å ta klagen til følge. Nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak under sak NP-2021-04: 
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. 

 
Se ellers vedlegg NP-2021-25 vedlegg 1 – 4 for mer utdypende informasjon. 
 
Klagen 
Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 
10. mars 2021 i NP-sak nr. 04/2021 i sak 2020/13819 der det gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for frittstående platting med ildsted på 21,0 
m2 i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde, Snåsa kommune. Klager 
viser til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyrets vedtak i sak ST 04/2021. 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.  
 
Klager påpeker at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-
rapport 2019). Vi finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på 
naturmangfoldet som bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra 
som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi 
presedens ved senere søknader. 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 (opptil 60 m2), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene 



 
 

11 
 

er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene (se 
vedlegg 5 Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag). 
 
Forberedende behandling av klagen 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte tiltakshaver Børøsund om klagen i brev datert 7. april 
2021, og tiltakshaver fikk anledning til å kommentere klagen fra Statsforvalteren. Børøsund 
kommenterte klagen i brev datert 20. april d.å. (se vedlegg 6). Børøsund viser til forvaltningsplanens 
§ 4.1 bokstav e) der det står at Fritidshytte og uthus kan ikke til sammen overstige bebygd areal (jf. 
Norsk standard 3940) på 80 m2. Av Norsk Standard 3940 går det fram at konstruksjoner som ikke 
stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå ikke regnes inn i bebygd areal. Dett e er vi 
veiledet ihht, og vi har forholdt oss til dette. Vi har hatt all grunn til å mene og tro at vi har bygd i tråd 
med rammene for landskapsvernområdet. Det er jo allerede skapt en presedens ved at det er flere 
hytteeiere innenfor verneområde som har fått godkjent plattinger bygd etter vernet kom i 2004. Så 
lenge det ikke finnes en arealbegrensning, skal det vel ikke forskjellsbehandles. 
 
Forvalters vurdering av klagen 
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. Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret 
fattet i sak NP-2021-04 onsdag den 10. mars 2021 er datert 26. mars 2021, og klagen er dermed 
mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at klager har rettslig klageinteresse i henhold til 
forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. 
 
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. 
Ordlyden i dette brevet var avgjørende for at nasjonalparkstyret ikke fulgte forvalters tilrådning om å 
ikke ta klagen fra Børøsund til følge, men istede godkjente den frittstående plattingen på 21 m2, noe 
som medførte at samlet godkjent areal på plattingene ble 70,64 m2. 
 
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 NP-2021-04 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 
2021 (se vedlegg 4) 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 mest sannsynlig 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 i sak NP-2021-
04 at klagen på arbeidsutvalget vedtak i sak AU-2020-21 ikke skulle tas til følge. Nasjonalparkstyret 
gikk imot forvalters tilrådning når sak NP-2021-04 ble behandlet den 10. mars d.å., og tok klagen fra 
Børøsund til følge og godkjente den frittstående plattingen med ildsted på 21 m2. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter primære tilrådning om at det ikke bør gis tillatelse til den 
frittstående plattingen med ildsted på 21 m2 ligger fast (se saksfremlegget i vedlegg 4). Imidlertid tar 
forvalter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan 
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ikke forvalter se at klagen fra Statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke 
var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.  
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-04. 

 Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 25/2021 04.06.2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Utformingen og plassering av den steinlagte bålplassen skal være i henhold til fig. 1.  
 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a avslås Marit og Gunnar Børøsund sin 

søknad om godkjenning av frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte 
med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

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

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 
 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Marit og Gunnar Børøsund tillatelse til 

fasadeendring av fasade øst ved at eksisterende vindu på 140 cm x 110 cm erstattes med to 
vinduer á 110 cm x 120 cm (se fig. 2). 

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

 

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

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



 
 

11 
 

 
Gunnar og Marit Børøsund klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som 
arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen var knyttet til kulepunkt fire:  

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

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

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

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

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

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

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

 Eva Anette Wilks sitt forslag – 5 stemmer 
 Forvalters tilrådning – 4 stemmer 
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Vedtak 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

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

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

 Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
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Vedtak i klagesak om godkjenning av platting og 
fasadeendring Skjækervatnet 23 – Skjækra 
landskapsvernområde. 
 
Vi viser til klagen på Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak 19. mars 2021. 
Klagesaken ble oversendt fra nasjonalparkstyret 4. juni 2021. Det vises i tillegg til brev med 
kommentarer til klagesaken fra Marit og Gunnar Børøsund av 20. april og 18. juli 2021. 

Vedtak  
 
Miljødirektoratet opphever Blåfjella- Skjækerfjella -Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak og sender 
saken tilbake til ny behandling, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.  
 
Styret har behandlet søknaden etter verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav a) som gir 
dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger. Dersom det skal gis 
tillatelse til platting i tilknytning til frittstående ildsted må dette vurderes etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ. 
 

Kort om bakgrunnen for saken 
Gjennom kontroll av byggetiltak i Skjækra landskapsvernområde ble Nasjonalparkstyret for 
Blåfjella- Skjækerfjella- Lierne kjent med at det var gjennomført flere byggetiltak som ikke var 
omsøkt etter verneforskriften. Styret la som følge av dette ut informasjon på sine nettsider om at 
all byggevirksomhet i landskapsvernområdet i utgangspunktet er forbudt, og at det må søkes om 
dispensasjon fra verneforskriften for eventuell byggevirksomhet, også for å sette opp plattinger.  
Det kom flere reaksjoner på infoskrivet og det ble pekt på at det var bygd etter veiledning fra 
Steinkjer og Snåsa kommuner, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF.  
 
I brev fra nasjonalparkstyret av 26. oktober 2020 til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde 
ble de som har bygd platting etter vernetidspunktet bedt om å søke om dispensasjon og 
godkjenning av plattingen. Det ble antydet at de som hadde bygd etter de bestemmelser det er 
veiledet etter, ville få godkjenning. De som har bygd ut over dette skulle kontaktes for å komme 

Statsforvalteren i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 
 
Trondheim, 16.12.2021 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
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Saksbehandler: 
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frem til en løsning. Styret pekte på at hytteeier på denne måten kan dokumentere at alt er 
godkjent og i orden på sin tomt. Fristen for å sende inn søknad til styret ble satt til 31. desember 
2020. 
 
Marit og Gunnar Børøsund søkte i brev av 28. november 2020 om godkjenning av plattinger som 
er oppført i perioden 2017-2019. I søknaden ble det oppgitt at plattingenes areal til sammen 
utgjorde 70, 64 m2. Det ble også søkt om å få endre fasaden på hytta ved å erstatte et vindu med 
mål 140 cm x 110 cm med to vinduer med målene 110 cm x 120 cm. 
 
Arbeidsutvalget i Blåfjella- Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ga i møte 18. desember 2020 
Marit og Gunnar Børøsund tillatelse til oppføring av platting på 49,65 m2 i tilknytning til hytta. Det 
ble i tillegg gitt tillatelse til opparbeidelse av steinlagt bålplass på 3,7 m2, samt å erstatte vindu 
mot øst med to vinduer som beskrevet i søknaden. Arbeidsutvalget avslo søknad om godkjenning 
av frittstående platting med ildsted på 21 m2 i tilknytning til hytta. Fristen for rivning og 
uttransport av avfall ble satt til 31. desember 2021. 
 
Marit og Gunnar Børøsund påklaget deler av vedtaket fra arbeidsutvalget i brev av 4. januar 
2021. Det ble anført at plattingen er bygd på en plass hvor det allerede var etablert en bålplass 
da de overtok hytta i 2014. Terrenget og vegetasjonen rundt bålplassen bar preg av mange års 
bruk, og de valgte å bygge en platting for å begrense slitasjen rundt bålplassen. Det ble vist til at 
de fortsatt ønsker å benytte plassen. Det ble også pekt på at det ikke foreligger konkrete 
arealbegrensninger med tanke på størrelsen på plattinger.  
 
Nasjonalparkstyret behandlet klagen i møte 10. mars 2021. Forvalter la til grunn at klagen ikke 
frembragte nye vesentlige opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet, og tilrådde at 
vedtaket av 18. desember 2020 ble opprettholdt. Nasjonalparkstyret la derimot avgjørende vekt 
på ordlyden i brevet til hytteeierne av 26. oktober 2020 hvor det ble uttalt at de som har bygd 
etter de bestemmelser det er veiledet etter i utgangspunktet ville få godkjenning. Styret 
godkjente etter dette frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytta med 
hjemmel i verneforskriften § 3, pkt.1.3 bokstav a).  
 
Vedtaket ble påklaget av Statsforvalteren i Trøndelag i brev av 26. mars 2021. 
 

Begrunnelse for klagen  
Stasforvalteren viser til at nasjonalparkstyrets vedtak innebærer at hytteeierne nå får godkjent 
plattinger på til sammen 70,64 m2 ved denne hytta, og påklaget vedtaket hvor det gis 
dispensasjon for frittstående platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytta.  
 
Statsforvalteren peker på at nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet, 
og mener at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på naturmangfoldet som 
bygninger og anlegg med hensyn til nedbygging. Det pekes på at tiltaket vil påvirke Skjækra som 
et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Videre mener 
Statsforvalteren at tillatelsen vil kunne skape presedens ved senere søknader. Statsforvalteren 
peker på at det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeierne tilstrekkelig, og at 
hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeierne innenfor et hvilket som helst 
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verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for 
verneområdet.  
 
Det vises til at Statsforvalteren ikke har klaget på tillatelser til plattinger på areal opp til 60 m2, 
men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus, men muligens akseptabelt som 
følge av den spesielle bakgrunnen for tiltakene. Tillatelse til plattinger på en total størrelse 70, 64 
m2 finner Statsforvalteren at det ikke er hjemmel til. Statsforvalteren forventer også 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.  

Andre innkomne merknader fra Marit og Gunnar Børøsund 
I brev av 20. april og 18. juli 2021 har Marit og Gunnar Børøsund kommet med kommentarer til 
Statsforvalterens klage av 26. mars og nasjonalparkstyret sitt vedtak av 10. mars 2021. Her pekes 
det blant annet på at bakgrunnen for at plattingen ble bygget var at det alltid har vært bålplass 
der, og at terrenget rundt bålplassen framsto som veldig slitt da de kjøpte eiendommen i 2014. 
Gjennom muntlig kontakt med Snåsa kommune, ble det orientert om at dette tiltaket ikke var 
søknadspliktig.  
 
Det er pekt på at de fleste hytteeierne som har søkt om å få godkjent sine plattinger i ettertid, har 
fått godkjenning. Det fremstår derfor som uforståelig at dette ikke gjelder for deres tiltak, all den 
tid det vises til arealbegrensninger som ikke eksisterer, men som kan komme ved en revisjon av 
forvaltningsplanen for verneområdet.  
 
Det pekes på at Statsforvalteren i sin klage har konkludert med at de tiltak som er utført vil 
påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap på en negativ måte. Det anføres at 
de tiltak som er gjort nettopp for å forhindre dette. En rivning i ettertid vil i alle fall påvirke 
området negativt i form av at det vil bli et permanent sår i terrenget der plattingen har ligget.  
 
Det anmodes om at endelig klagebehandling avventes til en eventuell revisjon av 
forvaltningsplanen er gjennomført. Hvis revisjon av forvaltningsplanen medfører en 
arealbegrensning for plattinger, regnes det med at dette vil bli førende for vedtaket. Dette for å 
unngå en rivning av hele plattingen, og heller redusere arealet på plattingene totalt for å unngå 
størst mulig sår rundt hytta. 

Blåfjella- Skjækerfjella- Lierne nasjonalparkstyre sine vurderinger 
I forvalters vurdering av klagen vises det til at Snåsa kommune ikke har nedfelte bestemmelser 
om størrelsen på plattinger som blir oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen fra 
kommunen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over 
bakkenivå, så 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. 
 
Forvalter peker på at størrelsen på plattinger vil være et tema når forvaltningsplanen for området 
skal revideres, og signalene som er kommet er at det må settes en begrensning på størrelsen. 
Grensen vil mest sannsynlig ligge godt under 70 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver 
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av hyttene vil påvirke Skjækra landskapsvernområde som et egenartet og vakkert naturlandskap 
negativt, og stride mot verneformålet.  
 
Forvalters primære tilrådning i saksfremlegget til møte i nasjonalparkstyret om at det ikke bør gis 
tillatelse til den frittstående plattingen med ildsted ligger fast. Forvalter tar imidlertid 
nasjonalparkstyrets vedtak 10. mars 2021 til etterretning. Med dette som bakgrunn kan ikke 
forvalter se at klagen fra statsforvalteren har frembragt nye vesentlige opplysninger som ikke var 
kjent på vedtakstidspunktet, og tilrår at nasjonalparkstyret opprettholder sitt vedtak.   
 
Under behandlingen i nasjonalparkstyret ble det fremmet forslag om at klagen ble tatt til følge. 
Forvalter viste i forbindelse med dette til klagebehandlingspraksis i rovviltnemda hvor det i 
tilfeller hvor nemnda ønsker å ta klagen til følge i saker der en må påregne motklage, sender med 
en anbefaling til klageinstansen om at klageinstansen tar klagen til følge. Forslaget om å følge en 
slik praksis ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. Nasjonalparkstyret fattet etter dette følgende 
vedtak: 
 
Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak NP- 
2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

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

 Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 

Miljødirektoratets vurderinger 
Vi er klageinstans i saken, og kan derfor prøve alle sider av den. Vi kan også ta hensyn til nye 
omstendigheter og forhold som ikke er tatt opp i klagen.  
 
Klagen er fremsatt innen fristen. Direktoratet vil innledningsvis peke på at det ikke kan se at den 
klagebehandlingspraksis som gjelder for rovviltnemda er aktuell å følge i saker som styret 
behandler etter verneforskriften. Bakgrunnen for en slik praksis i rovviltnemda skyldes i 
hovedsak at det på dette saksfeltet ofte er tidsnød. Dette hensynet gjør seg ikke like gjeldende i 
de saker verneområdestyrene har til behandling, og direktoratet mener derfor at styret ikke kan 
sende saken over til direktoratet uten at det har tatt stilling til de spørsmål som reises i klagen. 
Det bes derfor om at en slik praksis ikke benyttes for senere saker. 
 
Skjækra landskapsvernområde ble vernet ved kgl.res. 17. desember 2004. I verneforskriften § 2 
heter det at "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."  

Spørsmålet i saken er hvorvidt Gunnar og Marit Børøsund skal få godkjent allerede anlagte 
platting på 21,0 m2 rundt ildsted slik som illustrert på tegningen under.  



5

 
 
I verneområdene generelt føres det en streng praksis med hensyn til byggetiltak, nettopp for å 
unngå nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og 
på lang sikt. Små eller enkeltvise tiltak vil ofte hver for seg ikke ha stor betydning for den samlede 
belastningen på naturmangfoldet. Over tid, og med summen av alle gjennomførte tiltak vil dette 
likevel kunne få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet.  

I verneforskriften § 3 går det frem at området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre 
eller virke inn på landskapets art eller karakter. Det er blant annet forbud mot inngrep som for 
eksempel oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg. Verneforskriften har flere unntak 
fra forbudsbestemmelsen og åpner for at forvaltningsmyndigheten i gitte tilfeller kan gi tillatelse 
til ulike tiltak.  

Miljødirektoratet vil innledningsvis peke på at styret har brukt feil hjemmel i sitt vedtak for 
godkjenning av den frittstående plattingen. Styret har gitt tillatelse i medhold av verneforskriftens 
§ 3 pkt. 1.3 bokstav a) som åpner for at styret kan gi tillatelse til "ombygging og utvidelse av 
eksisterende bygninger". Denne hjemmelen omfatter ikke omsøkte tiltak. Verneforskriften har 
heller ingen bestemmelse som åpner for å kunne gi tillatelse til omsøkte tiltak, og søknaden må 
derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48. 

Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til tiltak dersom "det 
ikke strider mot vernevedtakets formål" og "ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig". Begge 
vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Av forarbeidene til 
naturmangfoldloven følger det at den generelle dispensasjonsbestemmelsen i § 48 ikke kan 
anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være 
en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble 
vurdert på vernetidspunktet. Den er ment for bagatellmessige inngrep eller forbigående 
forstyrrelser som er av stor betydning for søker.  
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Kravet om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at dispensasjon i 
mange tilfeller ikke er aktuelt. Selv om vilkårene for en eventuell dispensasjon er oppfylt, har 
søker likevel ikke krav på å få en tillatelse. Forvaltningsmyndigheten må foreta en konkret og 
individuell vurdering av om dispensasjon skal gis ut fra en vurdering av behovet for tiltaket og 
påvirkning på verneverdiene.  

Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet forbudt, og unntak i verneforskriftene fra 
dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak i forbindelse med ulike nytteformål. 
Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet vurderer det ikke "nødvendige". Vi 
har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og komfortabelt og derfor er 
ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvise plattinger av hytteeier oppleves som 
et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i verneområdet vil 
kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med verneformålet. 
Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at 
forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for 
bygninger og andre faste innretninger. 
 
Prinsippet i naturmangfoldloven § 10 er i mange saker særlig aktuelt. Formålet med denne 
bestemmelsen er å hindre gradvis forvitring eller nedbygging av landskap ved å se summen av 
tidligere, nåværende og framtidig påvirkning på naturmangfoldet i sammenheng. Dette medfører 
at man skal vurdere konkret hva som tidligere har berørt landskapet, økosystemene, naturtypene 
og artene i området, og det skal også vurderes hvilke fremtidige tiltak som kan være aktuelle. 
Selv om en enkeltstående tillatelse ikke vil være i strid med verneformålet eller påvirke 
verneverdiene på stedet, må det alltid vurderes om en tillatelse kan skape presedens ved at det 
vil kunne komme liknende søknader om tillatelse, og således bidra til en gradvis forringelse av 
verneverdiene i området. Presedensvirkninger kan være relevant både når det gjelder tilsvarende 
søknader innenfor samme verneområde, men også generelt i forhold til andre verneområder. 

Det er anført i saken at tiltakshaver har bygd i god tro etter veiledning fra kommunen. 
Miljødirektoratet er enig med statsforvalteren i at det er beklagelig at kommunen ikke har 
veiledet hytteeierne etter verneforskriften, og at hytteeier så har utført tiltaket i god tro. 
Direktoratet er likevel av den oppfatning at hytteeierne innenfor et hvilket som helst 
verneområde har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet. 
Det kan heller ikke slik direktoratet vurderer det, foreligge en plikt til å godkjenne tiltak som er 
gjennomført i strid med verneforskriften, selv om kommunen ikke har gitt dekkende veiledning. 
Vi ser imidlertid at det er rimelig at dette kan tas med som et av momentene i 
skjønnsvurderingen av om tillatelse skal gis.  
 
Det hevdes i klagen at hverken forvaltningsplanen eller regelverket i plan- og bygningsloven har 
stilt arealbegrensninger med hensyn til aktuelle tiltak. Verneforskriften har ingen regler som 
åpner for å gi tillatelse til plattinger og liknende tiltak i tilknytning til hyttene. Det er derfor ikke 
unaturlig at forvaltningsplanen ikke har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse 
til gjennom en spesifisert dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften 
ikke har regler som åpner for å gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide 
retningslinjer og arealbegrensninger for slike tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen.  
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Verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde åpner i § 3 pkt. 1.3 bokstav a) for å gi tillatelse 
til "ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger". Vi legger til grunn at de tiltak søknaden 
gjelder ikke dekkes av denne bestemmelsen og at det derfor ikke kan gis dispensasjon etter 
denne bestemmelsen slik styret har gjort i denne saken. 
 
Søknaden må vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven    
§ 48 første ledd, første alternativ. Naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ stiller 
andre vilkår for at dispensasjon kan gis enn verneforskriften § 3 punkt 1.3 bokstav a), og det bes 
derfor om at styret vurderer om vilkårene for å gi dispensasjon etter denne bestemmelsen 
foreligger. Saken sendes derfor tilbake til styret for ny behandling.  
 
Det vises også til naturmangfoldloven § 48 siste ledd, siste setning hvor det framgår at dersom 
det gis dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan 
forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, 
og hvilken vekt det er lagt på dette. Det understrekes at styret ved ny behandling av søknaden 
må foreta en grundig og begrunnet vurdering med særlig vekt på prinsippet i 
naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning. Det påpekes at det også bør legges stor vekt på 
presedenshensyn og presedensvirkninger en tillatelse kan gi for senere saker.   
 

Klagerett  
Vedtaket er endelig, og dere kan ikke klage på vedtaket.   
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ivar Myklebust  Knut Fossum  
avdelingsdirektør  seksjonsleder  
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 

Marit og Gunnar Børøsund Infanterivegen 55 7713 STEINKJER 
Ole Morten Sand    
Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
Snåsa Fjellstyre Øverbygdveien 34 7760 SNÅSA 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

Statsforvalteren i Trøndelag, 
Postboks 2600 

7734 STEINKJER 
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Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nordli 

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@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Gunnar Børøsund 
Infanterivegen 55 
7713  Steinkjer 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/13819  Deres ref.  Dato 03.01.2022 

 

Skjækra landskapsvernområde - ny behandling av sak NP-
2021-25 - godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 
23 

Viser til Miljødirektoratets avgjørelse i brev datert 16. desember 2021 angående klagesak om 
godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra landskapsvernområde. 
Avgjørelsen er sendt til Statsforvalteren i Trøndelag, med kopi til dem. 
 
Miljødirektoratet har i nevnte klageavgjørelse opphevet Blåfjella/Skjækerfjella -Lierne 
nasjonalparkstyre sitt vedtak i sak NP-2021-04 datert 10. mars 2021, jf. nasjonalparkstyrets 
vedtak ved behandling av klage i sak NP-2021-25 datert 4. juni 2021, og sendt saken tilbake 
til ny behandling i nasjonalparkstyret, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd. Saken omhandler 
søknad om godkjenning av platting og fasadeendring ved deres hytte Skjækervatnet 23 i 
Skjækra landskapsvernområde.   
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vil behandle saken på nytt i 
førstkommende møte, som er planlagt til den 23. mars 2022.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Kopi til: 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 





 

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

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nordli 

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@statsforvalteren.no 
http://nasjonalparkstyre.no/Blafjella 

   

Gunnar Børøsund 
Infanterivegen 55 
7713  Steinkjer 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/13819  Deres ref.  Dato 27.03.2022 

 

NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde - avslag på 
søknad om godkjenning av platting - Skjækervatnet 23 - 
Gunnar og Marit Børøsund 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 07/2022 23.03.2022 

 

 

ST 07/2022 NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 -
godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar 
Børøsund 

 

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 07/2022 under sitt møte på 
Snåsa Hotell onsdag den 23. mars 2022.  
 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ 
Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 
har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

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

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 ST-2022-07 Saksfremlegg - Skjækra LVO - ny behandling av sak NP-2021-04 - platting med 
ildsted - Skjækervatnet 23 

 
Kopi med vedlegg til: 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
Steinkjer Kommuneskoger- 
Ogndalsbruket KF 

Rådhuset Serviceboks 2530 7729 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, 

Heiavegen 55 
7760 SNÅSA 

Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 07/2022 23.03.2022 

 
 
ST 07/2022 NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-04 -

Godkjenning av platting med ildsted ved hytte Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar 
Børøsund 

 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-07 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og fasadeendring - Skjækervatnet 
23 - Marit og Gunnar Børøsund 

2. NP-2022-07 vedlegg 2 - vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og fasadeendring - 
Skjækervatnet 23 

3. NP-2022-07 vedlegg 3 - klage på vedtak AU-2020-21 - godkjenning av platting og 
fasadeendring - Skjækervatnet 23 

4. NP-2022-07 vedlegg 4 - NP-2021-04 - klage på vedtak AU-2020-21 tas til følge - Skjækervatnet 
23 

5. NP-2022-07 vedlegg 5 - klage på vedtak NP-2021-04 - Skjækervatnet 23 - Statsforvalteren i 
Trøndelag 

6. NP-2022-07 vedlegg 6 - NP-2021-25 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-04 til 
Miljødirektoratet - Skjækervatnet 23 

7. NP-2022-07 vedlegg 7 - saksfremlegg NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - 
Skjækervatnet 23 

8. NP-2022-07 vedlegg 8 - møteprotokoll NP-2021-25 - klage på vedtak NP-2021-04 - 
Skjækervatnet 23 

9. NP-2022-07 vedlegg 9 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket oppheves - 
Skjækervatnet 23 

10. NP-2022-07 vedlegg 10 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket 
oppheves - Skjækervatnet 23 

11. NP-2022-07 vedlegg 11 - kommentarer på klageavgjørelse på vedtak NP-2021-04 - vedtaket 
oppheves - Skjækervatnet 23 

 
Bakgrunn 
Først en kronologisk gjennomgang av saken siden 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.  
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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. 
 
Gunnar og Marit Børøsund klaget i brev datert 4. januar 2021 på deler av vedtaket som 
arbeidsutvalget fattet den 18. desember 2020. Klagen var knyttet til kulepunkt fire:  

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

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

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. desember 2021. 
 
Klager påpekte 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.  
 
Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Marit og Gunnar Børøsund i sak NP-2021-04 under sitt møte 
den 10. mars 2021. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrådte at klagen ikke ble tatt til følge, og at 
klagen ble sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Under behandlingen av saken den 10. mars 
d.å. endret nasjonalparkstyret forvalters tilrådning, og vedtok å ta klagen til følge. Nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak under sak NP-2021-04: 
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: 
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 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. 

 
Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-
sak nr. 04/2021 (sak 2020/13819) der det ble gitt 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 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.  
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-04 datert den 10. mars 2021 som sak 
NP-2021-25 under sitt møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter fredag den 4. juni 2021. 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-04, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

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

 Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
I sin klageavgjørelse i brev datert 16. desember 2021, opphever Miljødirektoratet nasjonalparkstyrets 
vedtak i sak NP-2021-04 datert 10. mars 2021 og sender saken tilbake til nasjonalparkstyret for ny 
behandling. Årsaken til dette er at nasjonalparkstyret har behandlet søknaden etter verneforskriftens 
§ 3, punkt 1.3 bokstav a) som gir dispensasjonsadgang til ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger. Dersom det skal gis tillatelse til frittstående platting med ildsted må dette vurderes etter 
den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ. 
 
Miljødirektoratet har ikke i sin klageavgjørelse gått inn på de delene av vedtaket som omhandler 
godkjenning av plattinger og ildsted i tilknytning til hytta. Som direktoratet sier i brev datert 16. 
desember 2021 er spørsmålet i denne saken om Gunnar og Marit Børøsund skal få godkjent 
allerede oppført frittstående platting på 21,0 m2 rundt ildsted som illustrert i fig. 1 (se vedlegg 9). 
Kulepunkt 1, 2, 3, 5, 6 og 7 i vedtak fattet av Arbeidsutvalget i sak AU-2020-21 er fortsatt gjeldende. 
Nasjonalparkstyret skal derfor kun vurdere om allerede oppført frittstående platting på 21,0 m2 
rundt ildsted som illustrert i fig. 1 skal godkjennes eller ikke. 
 
Børøsund ble orientert om Miljødirektoratets klageavgjørelse i brev datert 3. januar 2022, og at 
saken ville bli behandlet på nytt av nasjonalparkstyret i neste møte som er planlagt til den 23. mars 
2022. Gunnar og Marit Børøsund har i brev datert 4. januar 2022 kommentert klageavgjørelsen der 
de påpeker at samlet areal av plattingene ved hytta er 61,3 m2 og ikke 70,64 m2 som det har fremgått 
av søknaden og tidligere saksfremlegg. Plattingene er kontrollmålt av eiendomsmegler Anders 
Borgsø. Børøsund opplyser videre at den steinlagte bålplassen på 3,7 m2 kun er noen steiner som er 
lagt under en flyttbar bålpanne for brannsikkerheten, og ikke en bygd bålplass på bakken. 
 
Se ellers NP-2022-07 vedlegg 1 – 11 for mer utdypende informasjon. 
 
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. 
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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.  
 
Plattinger har av styret tidligere blitt definert som «ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger». Nasjonalparkstyret har derfor tidligere behandlet søknader om godkjenning/oppføring 
av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter etter verneforskriftens § 3, punkt 1.3a ombygging og 
utvidelse av eksisterende bygninger. I forbindelse med Miljødirektoratets klageavgjørelse er det nå 
blitt stadfestet at verneforskriften ikke hjemler oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende 
bygninger i landskapsvernområdet, slik at søknaden må vurderes opp mot naturmangfoldlovens § 48.  
 
Begrunnelse 
En søknad om godkjenning/oppføring av platting vil bli vurdert strenger nå når den skal vurderes opp 
mot Nml. § 48, enn tidligere når den ble vurdert opp mot verneforskriftens § 3, punkt 1.3a. For at 
søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det kan ikke 
påvirke verneverdiene nevneverdig. Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan 
gi tillatelse til tiltak dersom «det ikke strider mot vernevedtakets formål» og «ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig». Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. 
Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i 
vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller 
spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.  
 
Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at; Alle byggetiltak i verneområdene er i utgangspunktet 
forbudt, og unntak i verneforskriftene fra dette forbudet gjelder i all hovedsak nødvendige byggetiltak 
i forbindelse med ulike nytteformål. Plattinger rundt, og i tilknytning til hyttene, er slik direktoratet 
vurderer det ikke "nødvendige". Vi har likevel forståelse for at plattinger oppleves både praktisk og 
komfortabelt og derfor er ønskelig i tilknytning til hyttene. Vi forstår også at enkeltvise plattinger av 
hytteeier oppleves som et bagatellmessig tiltak, og at det er vanskelig å se at summen av flere tiltak i 
verneområdet vil kunne bidra til nedbygging og et landskapsbilde som ikke er forenlig med 
verneformålet. Direktoratet vil derfor understreke at det for å unngå en slik utvikling er nødvendig at 
forvaltningsmyndigheten fører en streng praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for 
bygninger og andre faste innretninger. 
 
Det søkes om oppføring av frittstående platting på 21,0 m2 som omkranser et ildsted. For å unngå 
nedbygging og for å unngå tiltak som vil være negative for verneverdiene både på kort og på lang sikt 
bør det føres en streng praksis med hensyn til byggetiltak i Skjækra landskapsvernområde. Små eller 
enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig negativ påvirkning vil ofte ha stor betydning 
for den samlede belastningen, og få stor betydning for landskapsbildet og naturmangfoldet. En 
eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av den frittstående plattingen med ildstedet vil 
medfører at det samlede nedbygde arealet i landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke 
fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet.  
 
Rammen for irreversible inngrep, som bygging av plattinger i Skjækra landskapsvernområde er 
verneforskriftens § 3, punkt 1 Landskapet. Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 viser til at området skal 
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vernes mot inngrep av enhver art. Videre sier verneforskriftens § 3, punkt 1.2 hvilke typer inngrep 
verneforskriften ikke er til hinder for, mens § 3, punkt 1.3 sier hva forvaltningsmyndigheten etter 
søknad kan gi tillatelse til og oppføring/godkjenning av platting kan ikke hjemles i noen av disse 
punktene i verneforskriften. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning/oppføring av 
platting vil dermed bidra til å utvide rammen for den delen av verneforskriften som omhandler 
inngrep, noe som ikke er intensjonen med naturmangfoldlovens § 48. Oppføring av plattinger vil 
bidra til å endre landskapets egenart, og dermed være i strid med verneformålet.  
 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er som tidligere nevnt 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 forbindelse med møter 
mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa kommune, samt 
Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF 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. Det ligger ingen føringer om oppføring 
av plattinger i forvaltningsplanen, så nasjonalparkstyret må ta en selvstendig vurdering på om den 
omsøkte plattingen er innenfor det nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til eller ikke. 
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 61,3 m2 (70,64 m2). Når 
det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. 
Fungerende nasjonalparkforvalter tilrår ovenfor nasjonalparkstyret at søknaden om godkjenning/ 
oppføring av en frittstående platting med ildsted på 21 m2 avslås. Søker har allerede fått godkjent 
plattinger og opparbeidet ildsted på til sammen litt over 50 m2, som vil dekke søkers behov for 
uteareal på hytta. 
 
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 
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størrelsen. Miljødirektoratet sier i sin klageavgjørelse at det ikke vil være naturlig at forvaltnings-
planen har retningslinjer for tiltak det ikke er åpnet for å gi tillatelse til gjennom en spesifisert 
dispensasjonshjemmel i verneforskriften. All den tid verneforskriften ikke har regler som åpner for å 
gi tillatelse til plattinger, er det ikke aktuelt å utarbeide retningslinjer og arealbegrensninger for slike 
tiltak ved revisjon av forvaltningsplanen. 
 
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 det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48, og søknaden om godkjenning av frittstående platting på 21 m2 med 
ildsted avslås. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter mellom 
arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner, sakens dokumenter, klage 
fra Statsforvalteren og klageavgjørelsen fra Miljødirektoratet 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.  
 
Det finnes mange hytter i Skjækra landskapsvernområde, og en innvilgelse av søknaden om 
godkjenning/oppføring av plattingen vil skape presedens i tilsvarende saker, ikke bare i 
landskapsvernområdet, men også i andre verneområder forvaltet av nasjonalparkstyret. Den 
samlede belastningen med små eller enkeltvise tiltak som isolert sett ikke vil være til vesentlig 
negativ påvirkning vil på sikt ha stor betydning for den samlede belastningen, og få stor betydning for 
landskapsbildet og naturmangfoldet. En eventuell innvilgelse av søknaden om godkjenning av den 
frittstående plattingen med ildstedet vil medfører at det samlede nedbygde arealet i 
landskapsvernområdet vil øke, noe som vil øke fotavtrykket av bygninger og inngrep i verneområdet. 
Hensynet til nml. § 10 om samlet belastning tillegges betydelig og avgjørende vekt når det tilrås at 
søknaden avslås. Med bakgrunn i at tilrådningen er at søknaden avslås, ansees ikke nml. §§ 11 og 12 
som relevant i denne saken. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ 
Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

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

o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 















 

 
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 
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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


