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

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 05/2021 10.03.2021 

 
 
ST 05/2021 NP-2021-05 Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting 

ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 05/2021 under sitt Teams møte 
onsdag den 10.mars 2021. Med bakgrunn i brevet til hytteeierne i Skjækra landskapsvernområde 
datert 26. oktober 2020, som blant annet sier, sitat; Alle hytteeiere som har bygd platting etter 
vernetidspunktet (2004) bes søke om å få dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd 
etter de bestemmelsene det er veiledet etter vil da få godkjenning, sitat slutt, endret 
nasjonalparkstyret forvalters innstilling og ga tillatelse som omsøkt. 
 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a innvilges søknaden fra Jan Erik Wettre 
om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 fordelt på (se fig. 1): 

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  

 Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av platting). 
 Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 

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

 

 
Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 
10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune. 
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Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i 
Steinkjer kommune. 
 
Andre forhold 

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

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

 
Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til 
Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, 
Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg: 
1. Saksfremlegg til møte 10. mars 2021 – ST 05/2021 – NP-2021-05 Skjækra 

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

 

Kopi til: 

Steinkjer Kommuneskoger KF Rådhuset Serviceboks 2530 7729 STEINKJER 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55 7760 SNÅSA 
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
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Vedlegg 
 
NP-2021-05 saksfremlegg 
Skjækra landskapsvernområde – søknad om godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – 
Jan Erik Wettre 
 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

4. Møteprotokoll NP-styremøte 24. november 2020 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret sendte den 26. oktober 2020 ut et brev til alle hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde med informasjon om forholdet med plattinger opp mot verneforskriften. 
Det skal søkes om dispensasjon fra verneforskriften for Skjækra LVO for bygging av platting, selv 
om det er innenfor eller utenfor de kommunale bestemmelsene. Alle hytteeierne som har bygd 
platting etter vernetidspunktet i 2004 ble derfor bedt om å søke dispensasjon for å få godkjent 
sine plattinger. Frist for innsendelse av søknad ble satt til 31. desember 2020.  
 
Under møte i nasjonalparkstyret den 24. november d.å. fattet styret vedtak i sak ST 49/2020, 
punkt 2 under eventuelt om å delegere myndighet til arbeidsutvalget om behandling av søknader 
om oppføring av plattinger med bakgrunn i brev datert 26. oktober 2020.  
 
Nasjonalparkstyrets vedtak: 

 Nasjonalparkstyret delegerer til Arbeidsutvalget å behandle dispensasjonssøknader om 
godkjenning/oppføring av plattinger med bakgrunn i brev til hytteeierne i Skjækra 
landskapsvernområde datert 26. oktober 2020. 

 
Med bakgrunn i brevet fra nasjonalparkstyret søkte Jan Erik Wettre i brev datert den 27. 
desember 2020 om godkjenning av plattinger til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 
i Steinkjer kommune. I søknaden opplyses det om at det ble bygd platting i tilknytning til hytta 
sommeren 2011 etter å ha vært i kontakt med Steinkjer kommuneskoger. Platting med 
hundegård og hundehus ble oppført i 2013 etter avtale med Steinkjer kommuneskoger. Det ble 
ikke opplyst at tiltakene var søknadspliktig etter verneforskriften.  
 
Søker har lagt ved situasjonskart med plassering av plattingene i forhold til hytta og uthuset, og 
bilder av hytta og uthus med plattingene. Målene på plattingen med høyde over bakken er 
oppført i søknaden. Det søkes om å få godkjent til sammen 89,3 m2 platting fordelt på (se fig 1): 

 Platting på østveggen – 31,0 m2 
 Platting på vestveggen – 25,6 m2 
 Platting ved uthus – 17,5 m2 
 Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  
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På grunn av plattingenes størrelse anbefalte fungerende nasjonalparkforvalter ovenfor 
arbeidsutvalget at søknaden ble behandlet av nasjonalparkstyret, noe arbeidsutvalget sluttet seg 
til. Dette ble formidlet til søker i brev datert 27. januar 2021. 
 

 
Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 
10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune. 
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Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i 
Steinkjer kommune. 
 
Verneformål 
Skjækra landskapsvernområde har til formål å ta vare på et egenartet og vakkert 
naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, 
samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av 
landskapets egenart og verdi. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag: 
Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller 
karakter. Oppføring av nye bygninger eller anlegg, graving og påfylling av masse, sprenging og 
boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for 
tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering o.l. i Skjækra landskapsvernområde er i 
utgangspunktet forbudt, jf. verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Inngrep i landskapet. Opplistingen i 
verneforskriftens § 3, punkt 1.1. er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten kan med 
hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gi tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende 
bygninger. Oppføring av plattinger i tilknytning til eksisterende hytter defineres inn under 
begrepet «ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger» 
 
Begrunnelse 
All byggevirksomhet i landskapsvernområdet er i utgangspunktet forbudt etter verneforskriften 
fra 2004, og det må derfor søkes om dispensasjon fra verneforskriften, blant annet til å sette opp 
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en platting. Dette er uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven eller 
ikke. Plattinger som er bygd etter 2004 er i all hovedsak bygd etter veiledning fra Steinkjer og 
Snåsa kommune, samt grunneier Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. I den senere tid 
har det vært møter mellom nasjonalparkforvaltningen, byggesaksbehandlere i Steinkjer og Snåsa 
kommune, samt Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Her har det kommet frem at 
kommunene og kommuneskogen har veiledet ihht plan- og bygningsloven og forvaltningsplanen 
for LVO, og ikke i tilstrekkelig grad ihht verneforskriften. De som har bygd plattinger i tråd med 
arealbestemmelsene i BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter 
veiledning fra kommunene og kommuneskogen bygd i god tro.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet 
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i 
orden på sin tomt.  
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir 
oppført i tilknytning til hyttene, og veiledningen har gått ut på at såfremt plattingene ikke er mer 
enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 
Forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde sier heller ingenting om plattinger, ei 
heller om plattinger skal medregnes i bebygd areal eller størrelse på plattinger. Status pr. dags 
dato er derfor at når Nasjonalparkstyret beregner bebygd areal medregnes ikke arealet av 
plattinger i bebygd areal, jf. forvaltningsplanens bestemmelser om at fritidshus og uthus til 
sammen ikke kan overstige bebygd areal (Jf. Norsk standard 3940) på 80 m2. Som det fremgår av 
dagens gjeldende forvaltningsplan er det kun fritidshus og uthus som inngår i arealkravet på 80 
m2. Dette vil være tema nå når forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde skal 
revideres. 
 
Det er i utgangspunktet av vesentlig betydning at hytteeier har bygd plattingen i god tro. Platting i 
tilknytning til hytte vil gjøre områdene rundt hytta mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, 
samt være et viktig tiltak for hytteeier for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Det ligger 
ingen føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, så arbeidsutvalget må ta en 
selvstendig vurdering på om de omsøkte plattingene er innenfor det arbeidsutvalget kan gi 
tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og utformingen av plattingene 
som ligger inn til hytta og uthuset til å være forholdsvis stort i areal.  
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 89,3 m2, noe som 
arealmessig er større enn selve hytta. Når det nå søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet 
vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. Under normale omstendigheter så ville 
fungerende nasjonalparkforvalter foreslått ovenfor nasjonalparkstyret at samlet areal av 
plattinger ikke bør overstige 50 m2. Imidlertid ligger det som tidligere nevnt ingen føringer i 
forvaltningsplan eller i kommunale retningslinjer, slik at det kan åpnes opp for større plattinger. 
Situasjonen, der hytteeierne har bygd i god tru, og etter å ha forhørt seg med kommunene, er litt 
spesiell. Samtidig vil det å åpne opp for svært store plattinger kunne skape presedens i 
forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen. 
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Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig 
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften 
for Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. 
som har skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar 
kontakt med nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter 
verneforskriften eller ikke. I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra 
landskapsvernområde har størrelsen på plattinger vært et tema, og signalene som har kommet 
er at det må settes en begrensning på størrelsen. Det er ennå ikke fastsatt hvor stor plattingene 
kan være, men den grensen vil ligge godt under 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt 
hver av hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride 
mot vernets formål. Med bakgrunn i dette vil fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning være 
at søknaden om godkjenning av omsøkte plattinger avslås, og at det maksimum kan gis tillatelse 
til plattinger på opptil 60 m2. 
 
Med bakgrunn i søkers søknad, brev fra nasjonalparkstyret datert 26. oktober 2020, møter 
mellom arbeidsutvalg og byggesaksbehandlere hos Steinkjer og Snåsa kommuner anser 
fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 som oppfylt. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i denne saken.  
 
Tiltaket vil isolert sett ikke medføre noen stor belastning på området. Gjennomføringen av 
tiltaket vil kunne skjerme vegetasjonen rundt hytta for fremtidig slitasje, noe som vil være 
positivt. Tillatelse vil ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Imidlertid vil 
den samlede belastningen bli stor hvis det åpnes opp for plattinger på denne størrelsen, noe 
som vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot 
vernets formål. Hensynet til nml. § 10 om samlet belastning tillegges betydelig vekt når søknaden 
vurderes, og at arealgrensen for plattinger settes til 60,0 m2. Plattingene er allerede oppført, så 
nml. §§ 11 og 12 ansees ikke relevant i denne saken. 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a avslås søknaden fra Jan Erik Wettre 
om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 fordelt på (se fig. 1): 

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Jan Erik Wettre tillatelse til 
oppføring av plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med 
Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune. 

o Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger 
som skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger 
reduseres fra dagens 89,3 m2 til maksimum 60,0 m2 innen 1. mai 2021.  

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

settes til 31. desember 2021 
o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av 

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

platting). 
 Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 

dispensasjonen er fulgt. 
 Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og 

bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 



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

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

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

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  26.03.2021  2021/113 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  10.03.2021  2020/14779 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Hilde Ely-Aastrup, 74168074 
  
 
 
  

Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre 
Postboks 2600 
7734 STEINKJER 
 
 

  

 

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

Statsforvalteren i Trøndelag viser til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyres vedtak av 
10.03.2021 i sak ST 5/2021 (deres ref. 2020/14779). I vedtaket innvilges Jan Erik Wettre søknaden om 
oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 ved hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra 
landskapsvernområde, Steinkjer kommune. 
 
Statsforvalteren i Trøndelag klager med dette på vedtaket nr. 5/2021 i sak 2020/14779 der det 
gis dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av 
plattinger på til sammen 89,3 m2 ved hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, 
Steinkjer kommune.  
 
I henhold til vedtektene for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre punkt 12 Klageadgang og 
klagemyndighet har Statsforvalteren med hjemmel i naturmangfoldlovens § 62 tredje ledd siste 
setning klagerett på vedtak fattet av nasjonalparkstyret.  
 
Vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde  
Verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde ble fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004. 
«Formålet med Skjækra landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap. 
Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, samt den særegne 
vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets egenart og verdi. 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.» Jf. § 2. 
 
Ifølge vernebestemmelsene, § 3 punkt 1.1. skal området vernes mot inngrep som vesentlig kan 
endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. «Det er forbud mot … bakkeplanering… klopper… 
Opplistingen er ikke uttømmende.» Det er unntak for vedlikehold av bygninger med mer, jf. § 3 punkt 
1.2. I § 3 punkt 1.3 er en rekke tiltak nevnt som forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til etter 
søknad, f.eks. a) «Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger»  
 



  Side: 2/4 

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

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a avslås søknaden fra Jan Erik Wettre om 
oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 fordelt på (se fig. 1): 

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Jan Erik Wettre tillatelse til oppføring 
av plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 
156/3/93 i Steinkjer kommune. 

o Det skal sendes inn en plan med tegninger og situasjonskart for hvilke plattinger som 
skal reduseres og/eller rives slik at arealet av eksisterende plattinger reduseres fra 
dagens 89,3 m2 til maksimum 60,0 m2 innen 1. mai 2021.  

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

til 31. desember 2021 
o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

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

 
Statsforvalterens konklusjon  
Nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet (ifølge FN-rapport 2019). Vi 
finner at plattinger i et landskapsvernområde har samme virkning på naturmangfoldet som 
bygninger og anlegg med hensyn på nedbygging. Tiltaket vil påvirke Skjækra som et egenartet og 
vakkert naturlandskap negativt, og stride mot vernets formål. Tillatelsen kan gi presedens ved 
senere søknader. Det er beklagelig at kommunen ikke har veiledet hytteeier tilstrekkelig, og at 
hytteeier så har utført tiltaket i god tro. Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som 
helst verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for 
verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde. Statsforvalteren 
har ikke klaget på tillatelser til plattinger gitt i tråd med nasjonalparkforvalters tilrådning (opp til 60 
m2), men vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus men muligens akseptabel som 
følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene. Den totale størrelsen på plattinger tilknyttet 
den aktuelle hytta, finner vi at det ikke er hjemmel til. Derfor klager Statsforvalteren i Trøndelag på 
NP-styrets vedtak om tillatelse til plattinger på til sammen 89,3 m2. Vi forventer at det ved revisjon av 
forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde blir satt en langt lavere grense for maksimal 
størrelse på plattinger, nettopp for å unngå denne form for nedbygging av natur.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gry Tveten Aune (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Hilde Ely-Aastrup 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne Nasjonalparkstyre 

Sak NP-2021-05 

Kommentar på klage fra Statsforvalteren 

 

 

Bakgrunn: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 Bygningsmyndigheten i Steinkjer kommune godkjente tiltakene 22.03.2021 

 

Statsforvalteren i Trøndelag har påklaget vedtaket i nasjonalparkstyret 10.03.21.  

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

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

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

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

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

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



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

 

Vedtak fra Nasjonalparkstyrets godkjenning og dispensasjon av 10.03.2021 må stadfestes.  

 

Levanger 7.mai 2021 

Jan Erik Wettre 

 

 



 

 
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 
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Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/14779  Deres ref.  Dato 04.06.2021 

 

NP-2021-26 Skjækra landskapsvernområde - oversendelse 
av klage på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26/2021 04.06.2021 

 
 
ST 26/2021 NP-2021-26 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i 

Trøndelag – godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 datert den 10. mars 2021 som 
sak NP-2021-26 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-2021-05, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

 Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i 
Trøndelag på vedtak i sak NP-2021-05 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 Skjækra landskapsvernområde - søknad om godkjenning av platting og hundegård ved hytte 

Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 
2 Skjækra landskapsvernområde - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Jan 

Erik Wettre 
3 NP-2021-05 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting og hundegård ved 

hytte Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 
4 Skjækra landskapsvernområde - klage på vedtak - godkjenning av platting ved hytte - NP-

2021-05 Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 
5 Skjækra landskapsvernområde - kommentarer til Statsforvalterens klage på vedtak i sak NP-

2021-05 
6 Kommentarer på klagene fra Statsforvalteren på vedtak om plattinger - Steinkjer 

Kommuneskoger 050521 
7 Brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO - plattinger og forholdet opp mot 

verneforskriften 261020 
8 Saksfremlegg sak NP-2021-26  - klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av 

platting Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 
9 Møteprotokoll sak NP-2021-26  - klage fra Statsforvalteren i Trøndelag - godkjenning av 

platting Skjellivatnet 10 - Jan Erik Wettre 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26/2021 04.06.2021 

 
 
ST 26/2021 NP-2021-26 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag – 

godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-26 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Jan Erik Wettre 271220 
2. NP-2021-26 vedlegg 2 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Jan Erik 

Wettre 270121 
3. NP-2021-26 vedlegg 3 - godkjenning av plattinger og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 - 

Jan Erik Wettre 
4. NP-2021-26 vedlegg 4 - klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-05 - SFTL 260321 
5. NP-2021-26 vedlegg 5 - kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-05 

- Jan Erik Wettre 070521 
6. NP-2021-26 vedlegg 6 - kommentarer på klagene fra Statsforvalteren på vedtak om plattinger 

- Steinkjer Kommuneskoger 050521 
7. NP-2021-26 vedlegg 7 - brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-05: 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-05 under møte den 10. mars 2021: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a innvilges søknaden fra Jan Erik Wettre om 
oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 fordelt på (se fig. 1): 

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  
o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 

platting). 
 Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 

dispensasjonen er fulgt. 
 Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. 

Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 
med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune. 
 

 
Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i 
Steinkjer kommune. 
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Se ellers vedlegg NP-2021-26 vedlegg 1 – 3 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. 05/2021 i sak 2020/14779 der det gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av plattinger på til sammen 
89,3 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer 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. 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 
er raus men muligens akseptabel som følge av den spesielle bakgrunnen for disse tiltakene (se NP-
2021-26 vedlegg 4 Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag). 
 
Forberedende behandling av klagen 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte tiltakshaver Wettre om klagen i brev datert 7. april 
2021, og tiltakshaver fikk anledning til å kommentere klagen fra Statsforvalteren. Wettre 
kommenterte klagen i brev datert 7. mai d.å. (se vedlegg 5). Wettre viser til at han har forholdt seg til 
veiledning fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger ved bygging av plattingene om at 
plattinger som er høyere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå ikke regnes inn i bebygd areal. 
Dette 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.  
 
Steinkjer Kommuneskoger har i brev datert 5. mai 2021 kommentert klagene fra Statsforvalteren, der 
de bekrefter at hytteeierne har bygd plattingene i tråd med veiledning fra dem og kommunen. 
Kommuneskogen ber Statsforvalteren om å vurdere og trekke klagene (se vedlegg 6). 
 
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-2021-05 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 
begrense plattingenes areal til 60 m2, men istede godkjente plattingene som omsøkt på 89,3 m2. 
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger har gått 
ut på at såfremt plattingene ikke er mer enn 0,5 m i gjennomsnitt over bakkenivå er de ikke 
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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-2021-05 til møte i nasjonalparkstyret den 10. mars 
2021 (se vedlegg 3) 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 90 m2. Omfattende bygging av plattinger rundt hver av 
hyttene vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt, og stride mot 
vernets formål. Med bakgrunn i dette var fungerende nasjonalparkforvalters tilrådning i sak NP-2021-
05 at plattingenes areal måtte reduseres fra 89,3 m2 til 60,0 m2. Nasjonalparkstyret gikk imot 
forvalters tilrådning når sak NP-2021-05 ble behandlet den 10. mars d.å., og godkjente plattingene 
som omsøkt med sine 89,3 m2. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter primære tilrådning om at plattingene areal på 89,3 m2 må 
reduseres til 60,0 m2 ligger fast (se saksfremlegget i vedlegg 3). Imidlertid tar forvalter 
nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 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.  
 
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-05. 

 Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26/2021 04.06.2021 

 
 
ST 26/2021 NP-2021-26 Skjækra landskapsvernområde – klage fra Statsforvalteren i Trøndelag – 

godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2021-26 vedlegg 1 - søknad om oppføring av platting - Jan Erik Wettre 271220 
2. NP-2021-26 vedlegg 2 - foreløpig svar på søknad om godkjenning av plattinger - Jan Erik 

Wettre 270121 
3. NP-2021-26 vedlegg 3 - godkjenning av plattinger og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 - 

Jan Erik Wettre 
4. NP-2021-26 vedlegg 4 - klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-05 - SFTL 260321 
5. NP-2021-26 vedlegg 5 - kommentarer på klage fra Statsforvalteren på vedtak i sak NP-2021-05 

- Jan Erik Wettre 070521 
6. NP-2021-26 vedlegg 6 - kommentarer på klagene fra Statsforvalteren på vedtak om plattinger 

- Steinkjer Kommuneskoger 050521 
7. NP-2021-26 vedlegg 7 - brev fra nasjonalparkstyret til hytteeierne i Skjækra LVO – 261020 

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak under sitt møte den 10. mars 2021 i sak NP-2021-05: 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-05 under møte den 10. mars 2021: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a innvilges søknaden fra Jan Erik Wettre om 
oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 fordelt på (se fig. 1): 

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  
o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 

platting). 
 Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 

dispensasjonen er fulgt. 
 Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. 

Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 
med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune. 
 

 
Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i 
Steinkjer kommune. 
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Klagen 
Statsforvalteren i Trøndelag (heretter kalt klager) klager i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 
10. mars 2021 i NP-sak nr. 05/2021 i sak 2020/14779 der det gis dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Skjækra landskapsvernområde for oppføring av plattinger på til sammen 
89,3 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer 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 26/2021, 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 

 
 
Vedtak 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-05, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

 Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
på vedtak i sak NP-2021-05 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-2021-05. 

 Nasjonalparkstyret sender klagen videre til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
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Vedtak i klagesak om godkjenning av platting ved 
hytte Skjellivatnet 10 – Skjækra 
landskapsvernområde. 
Vi viser til klagen på Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak 10. mars 2021. 
Klagesaken ble oversendt fra Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 4. juni 2021. Det 
vises i tillegg til Steinkjer Kommuneskoger sitt brev av 5. mai 2021, samt brev fra Jan Erik Wettre 
med kommentarer til klagen i brev av 7. mai 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 plattinger og hundegård med platting 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 bli kontaktet for å 

Statsforvalteren i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 
 
Trondheim, 16.12.2021 
 

Deres ref.: 
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Saksbehandler: 
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komme frem til en løsning. Styret pekte på at hytteeierne 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. 
 
Jan Erik Wettre søkte i brev av 27. desember 2020 om godkjenning av plattinger til hytte ved 
Skjellivatnet 10. I søknaden ble det opplyst om at plattingene ble bygd i 2011, etter kontakt med 
Steinkjer kommuneskoger. Platting med hundegård og hundehus ble oppført i 2013 etter avtale 
med Steinkjer kommuneskoger, og det var ikke opplyst om at tiltakene var søknadspliktige etter 
verneforskriften. Det ble søkt om til sammen 89,3 m2 platting, hvor hundegård med platting 
utgjorde 15,2 m2. 
 
Blåfjella-Skjækerfjella- Lierne nasjonalparkstyre fattet 10.mars 2021 vedtak om godkjenning av 
platting og hundegård etter verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde § 3, pkt. 1.3 
bokstav a).  Forvalter innstilte på at det ble gitt tillatelse til plattinger på inntil 60 m2. Styret ga 
derimot med bakgrunn i ordlyden i brevet til hytteeierne av 26. oktober 2020 tillatelse til 
plattinger og hundegård som omsøkt. 
 
Vedtaket ble påklaget av Statsforvalteren i Trøndelag i brev av 26. mars 2021. 
 

Begrunnelse for klagen  
Statsforvalteren peker i klagen 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 verneområde har likevel en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med 
verneforskriften for verneområdet. 
 
Statsforvalteren peker videre på at de ikke har klaget på tillatelser til plattinger på areal opp til 60 
m2, og vurderer at forvalters tilrådning i disse tilfellene er raus, men muligens akseptabelt som 
følge av den spesielle bakgrunnen for tiltakene.  Statsforvalteren mener det ikke er hjemmel til 
den totale størrelsen på plattinger tilknyttet den aktuelle hytten, og påklager derfor styrets 
vedtak om tillatelse til plattinger på til sammen 89,3 m2. 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 Steinkjer kommuneskoger og Jan Erik Wettre 
I brev av 5. mai 2021 har Steinkjer kommuneskoger kommentert klagen fra Statsforvalteren i 
Trøndelag. Her pekes det blant annet på at Steinkjer kommuneskoger gjennom alle år har hatt en 
aktiv rolle i forvaltningen av Steinkjer kommune sine arealer som nå er en del av Skjækra 
landskapsvernområde.  
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Steinkjer kommuneskoger stiller seg undrende til at Statsforvalteren i disse sakene ikke har tiltro 
til et enstemmig nasjonalparkstyre som er valgt til å forvalte nasjonalparken og 
landskapsvernområdet. Klagen oppfattes også svært utfordrende i forhold til veiledningen som 
kommunene og kommuneskogen har gitt til hytteeierne, herunder også veiledning fra 
nasjonalparkforvalteren. Det vises til at Statsforvalterens signaler i klagen rammer lokal 
forvaltning på en dårlig måte. Det bemerkes at det er vanskelig å forstå at Statsforvalteren i sin 
klage mener at sakene kan skape presedens da plattinger i tilsvarende saker allerede er godkjent 
og på sitt vis har skapt en presedens. Kommuneskogene er enige i at det var helt nødvendig og 
riktig vurdert av forvaltningen å tillate areal for plattinger. Det pekes på at dagens verneplan ikke 
har arealbegrensninger på plattinger. Når noen plattinger av ulike størrelser godkjennes, bør alle 
godkjennes uten at saksbehandler selv estimerer en størrelse for hva som er innenfor/utenfor. 
Andre aspekt enn bare plattingers areal vil ha betydning for hvor mye avtrykk/dominans en 
platting får.  
 
I brev av 7. mai har Jan Erik Wettre kommentert satsforvalterens klage. Det redegjøres i brevet 
for ulike tiltak som er foretatt, og pekes på at det for alle tiltak før og etter 2004 har vært kontakt 
med kommune og grunneier.  Det pekes på at godkjenningen av hans søknad er i tråd med 
signalene gitt i brevet til hytteeierne av 26. oktober 2020, og anses å være en riktig avgjørelse. 
Bygningsmyndighetene i Steinkjer godkjente tiltakene 22. mars 2021.  
 
Det hevdes at klagen fra Statsforvalteren fremstår som underlig all den tid de aktuelle tiltak er 
utført i en tid da rutinen var å forholde seg til grunneier og kommunale bygningsmyndigheter.  
Tiltakene er utført med fokus på å skåne vegetasjon for slitasje og skade. Ingen plattinger er 
synlige fra nærmeste scooterløype. Det anføres at et eventuelt pålegg om å rive deler av tiltakene 
vil etterlate betydelige sår i naturen og bli et omfattende prosjekt med å endre 
bærekonstruksjoner mm. Det fremholdes at Statsforvalteren ikke har vurdert slike forhold opp 
mot vern av områdets egenart. Det pekes videre på at Statsforvalters konklusjon om at tiltakene 
vil påvirke Skjækra som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt fremstår som 
oppsiktsvekkende når nasjonalparkforvalter mener at dette ikke er tilfelle og at et enstemmig 
nasjonalparkstyre har godkjent tiltakene. 
 
Det bemerkes videre at en begrensning på 60 m2 ikke var tema den gang tiltakene ble 
gjennomført. Dette er heller ikke en begrensning som senere er vedtatt, men derimot avvist av et 
enstemmig nasjonalparkstyre. Wettre stiller seg også undrende til at tiltak som er gjennomført 
for 7-10 år siden, nå skal vurderes som om tiltakene ikke er gjennomført. At det i tillegg brukes 
nye retningslinjer på tiltak som ble ferdigstilt for flere år siden innebærer at dagens presiseringer 
blir gitt tilbakevirkende kraft. At også Norsk Byggstandard 3940 har ulik forståelse hos 
kommunene, grunneiere og nasjonalparkmyndigheten er forvirrende for menigmann, og det 
anføres at det er urimelig at en blir straffet når en etter rådføring med kommune og grunneier 
har bygd i god tro. Det bemerkes avslutningsvis at Statsforvalters bekymring mht presedens er 
helt ubegrunnet.  

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sine vurderinger 
Nasjonalparkstyret vurderte klagen i møte 4. juni 2021. Her ble det fremmet forslag om at klagen 
fra statsforvalteren ble tatt til følge. Nasjonalparkforvalter orienterte om 
klagebehandlingspraksisen i rovviltnemda der Klima- og miljødepartementets retningslinjer sier 
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at hvis rovviltnemda ønsker å ta klagen til følge, men hvor det forventes en motklage, sender ved 
en anbefaling ved oversendelse til klageinstansen om at klageinstansen tar klagen til følge. 
Forvalter anbefalte overfor nasjonalparkstyret at samme klagesaksbehandlingsprosedyre følges i 
denne saken. Dette ble vedtatt etter votering med 5 mot 4 stemmer.  
 
Vedtaket fra styret lød derfor som følger: 
 
Blåfjella- Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 10. mars 2021 i sak 
NP-2021-06, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 
 

 Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag i 
sak NP -2021-06 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 Jan Erik Wettre skal få godkjent plattinger og hundegård med 
platting på til sammen 89,3 m2 som illustrert under.  
 



5

 
 



6

I verneområdene føres det generelt 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.  

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. 
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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 alle verneområder 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.  
 
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 vurdering av søknadene må foreta en grundig vurdering med 
særlig vekt på prinsippet i naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning. Det påpekes at det 
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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: 

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

Statsforvalteren i Trøndelag, 
Postboks 2600 

7734 STEINKJER 

Jan Erik Wettre Bragesv. 21 7602 LEVANGER 
Steinkjer Kommuneskoger Rådhuset Serviceboks 2530 7729 STEINKJER 
Statens naturoppsyn    
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Skæhkere sitje v/ Mathis Ivan Hætta Heiavegen 55 7760 SNÅSA 
Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Natuvernforbundet i Trøndelag Sandgt. 30 7012 TRONDHEIM 

 
    

 
 

  



 

 
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 

   

Jan Erik Wettre 
Brages Veg 21 
7602  Levanger 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/14779  Deres ref.  Dato 03.01.2022 

 

Skjækra landskapsvernområde - ny behandling av sak NP-
2021-26 - godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 

Viser til Miljødirektoratets avgjørelse i brev datert 16. desember 2021 angående klagesak om 
godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 10 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-2021-26 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 ved deres hytte Skjellivatnet 10 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 

   

Jan Erik Wettre 
Brages Veg 21 
7602  Levanger 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2020/14779  Deres ref.  Dato 27.03.2022 

 

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

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 08/2022 23.03.2022 

 

ST 08/2022 NP-2022-08 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-05 -
Godkjenning av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 

 

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet sak ST 08/2022 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: 

 Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 avslås søknaden fra Jan Erik Wettre om 
oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 avslås. Plattingene er fordelt på (se fig. 1): 

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  

 Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Jan Erik Wettre tillatelse til oppføring av 
plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 
156/3/93 i Steinkjer kommune. 

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

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

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

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

platting). 
 Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 

dispensasjonen er fulgt. 
 Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og 

bygningslov. Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 

 
 

 
Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 
10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune. 
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Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i 
Steinkjer kommune. 
 
Andre forhold 

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

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

 
Klagerett 

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

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg: 

1 ST-2022-08 Saksfremlegg - Skjækra LVO - ny behandling av sak NP-2021-05 - platting og 
hundegård - Skjellivatnet 10 

 
 
Kopi med vedlegg til: 

Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, 
Heiavegen 55 

7760 SNÅSA 

Steinkjer Kommuneskoger- 
Ogndalsbruket KF 

Rådhuset Serviceboks 2530 7729 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Miljødirektoratet 
Naturvernforbundet i Trøndelag 

Postboks 5672 Torgarden 
Sandgata 30 

7485 
7012 

TRONDHEIM 
TRONDHEIM 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 08/2022 23.03.2022 

 
 
ST 08/2022 NP-2022-08 Skjækra landskapsvernområde – ny behandling av sak NP-2021-05 -

Godkjenning av platting og hundegård ved hytte Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. NP-2022-08 vedlegg 1 - søknad om godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - 
Jan Erik Wettre 

2. NP-2022-08 vedlegg 2 - NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 - 
Jan Erik Wettre 

3. NP-2022-08 vedlegg 3 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting og hundehus - 
Skjellivatnet 10 - Statsforvalteren i Trøndelag 

4. NP-2022-08 vedlegg 4 - kommentarer på klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning av platting 
og hundehus - Skjellivatnet 10 

5. NP-2022-08 vedlegg 5 - NP-2021-26 - oversendelse av klage på vedtak NP-2021-05 
godkjenning av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 

6. NP-2022-08 vedlegg 6 - saksfremlegg NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning 
av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 

7. NP-2022-08 vedlegg 7 - møteprotokoll NP-2021-26 - klage på vedtak NP-2021-05 godkjenning 
av platting og hundehus - Skjellivatnet 10 

8. NP-2022-08 vedlegg 8 - klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket oppheves - 
Skjellivatnet 10 

9. NP-2022-08 vedlegg 9 - orientering om klageavgjørelse på vedtak NP-2021-05 - vedtaket 
oppheves - Skjellivatnet 10 

 
Bakgrunn 
Først en kronologisk gjennomgang av saken siden Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-
2021-05 under møte den 10. mars 2021: 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak: 

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a innvilges søknaden fra Jan Erik Wettre om 
oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 fordelt på (se fig. 1): 

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  
o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 

platting). 
 Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 

dispensasjonen er fulgt. 
 Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. 

Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Situasjonskart over omsøkt plattinger og platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 
med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i Steinkjer kommune. 
 

 
Fig. 2: Bilde av platting med hundegård og hundehus ved hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 156/3/93 i 
Steinkjer kommune. 
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Statsforvalteren i Trøndelag klaget i brev datert 26. mars 2021 på vedtak datert 10. mars 2021 i NP-
sak nr. 05/2021 (sak 2020/14779) der det ble gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Skjækra 
landskapsvernområde for godkjenning/oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2 i tilknytning til 
hytte Skjellivatnet 10 i Skjækra landskapsvernområde, Steinkjer kommune. En del av vedtaket 
inkluderte en platting på 15,2 m2 med hundegård og hundehus. 
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
datert 26. mars på nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-05 datert den 10. mars 2021 som sak 
NP-2021-26 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-2021-05, men med følgende anbefaling til Miljødirektoratet: 

 Nasjonalparkstyret anbefaler at Miljødirektoratet tar klagen fra Statsforvalteren i Trøndelag 
på vedtak i sak NP-2021-05 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-2021-05 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 plattinger må dette vurderes etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48 første ledd, første alternativ. Dette gjelder 
også plattinger med hundegård og hundehus. 
 
Wettre 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.  
 
Se ellers NP-2022-08 vedlegg 1 – 9 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. 
 
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.  
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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 plattinger på til sammen 89,3 m2 ved hytte Skjellivatnet 10, herunder en 
frittstående platting på 15,2 m2 med hundegård og hundehus oppå. Arealet av plattingene ved hytte 
og uthus er på 74,1 m2. 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 
plattingene 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 
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 
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BYA, jf. NS 3940, og kommunenes LNFR bestemmelser, har etter veiledning fra kommunene og 
kommuneskogen bygd i god tro.  
 
Alle hytteeiere som har bygd platting etter vernetidspunktet (2004) ble bedt om å søke om å få 
dispensasjon og godkjent plattingen. De som da har bygd etter de bestemmelsene det er veiledet 
etter, vil da få godkjenning. På denne måten kan hytteeier dokumentere at alt er godkjent og i orden 
på sin tomt.  
 
Steinkjer kommune har ingen nedfelte bestemmelser om størrelsen på plattinger som blir oppført i 
tilknytning til hyttene, og veiledningen fra kommune og grunneier Steinkjer Kommuneskoger 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. 
 
Alle hytteeiere som har sine hytter innenfor et hvilket som helst verneområde har en selvstendig 
plikt til å gjøre seg kjent med verneforskriften for verneområdet, i dette tilfellet verneforskriften for 
Skjækra landskapsvernområde. Med så omfattende bygging av plattinger, hundegård m.m. som har 
skjedd i dette tilfellet så forventer fungerende nasjonalparkforvalter at hytteeier tar kontakt med 
nasjonalparkforvalter for å sjekke ut om det kreves en tillatelse etter verneforskriften eller ikke.  
 
I arbeidet med å revidere forvaltningsplanen for Skjækra landskapsvernområde har størrelsen på 
plattinger vært et tema, og signalene som har kommet er at det må settes en begrensning på 
størrelsen. 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. 
 
Det er opparbeidet et betydelig areal med plattinger rundt hytta, til sammen 89,3 m2. Når det nå 
søkes i ettertid skal søknaden i utgangspunktet vurderes som om tiltaket ikke er gjennomført. 
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 ville fungerende 
nasjonalparkforvalter i utgangspunktet tilrå at det ikke er grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48, og søknaden om godkjenning av plattingene på til sammen 89,3 m2 i 
utgangspunktet burde blitt avslått. Vi ser imidlertid at det er rimelig at manglende veiledning fra 
kommune og grunneier, og at hytteeier har bygd plattingene i god tro, tas med som et av 
momentene i skjønnsvurderingen av om tillatelse skal gis. Fungerende nasjonalparkforvalter tilrår 
derfor ovenfor nasjonalparkstyret at søknaden delvis innvilges, men at arealet med plattinger 
reduseres. Fungerende nasjonalparkforvalter opprettholder derfor sin opprinnelige tilrådning til 
nasjonalparkstyret fra møte den 10. mars 2021, men endrer tidsfristene. 
 
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 
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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 det 
totale arealet med plattinger 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 arealet med plattinger 
reduseres betydelig og at den delen av søknaden som omfatter platting med hundegård og hundehus 
avslås. Med bakgrunn i at plattingene allerede er bygd og tilrådningen er at plattingene skal 
reduseres i omfang, og at deler av 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: 

 Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 avslås søknaden fra Jan Erik Wettre om oppføring 
av plattinger på til sammen 89,3 m2 avslås. Plattingene er fordelt på (se fig. 1): 

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  

 Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Jan Erik Wettre tillatelse til oppføring av 
plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 
156/3/93 i Steinkjer kommune. 

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

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

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

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

platting). 
 Søker må påberegne seg at det vil bli gjennomført tilsyn for å kontrollere at vilkårene i 

dispensasjonen er fulgt. 
 Tiltaket skal vurderes/godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov. 

Kopi av kommunens skriftlige vurdering/godkjennelse sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

 

 

 



















 

 
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 



 
         Til 

         Styret i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 

         v/ fungerende nasjonalparkforvalter Inge Hafstad 
 

                    Steinkjer 05.05.2021 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

Denne feilen er det ingen som ser før i 2020 

 

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

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

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

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

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

 



 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

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

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

 

 

Pål Malmo 
Skogsjef 
Steinkjer kommuneskoger 
Ogndalsbruk KF







From: Nina Pettersen[nina.pettersen@dnt.no]
Sent: 17.02.2022 08:44:00
To: Hafstad, Inge[fmtliha@statsforvalteren.no]; Aasheim Morten[maa@statskog.no]
Subject: VS: Søknad om sommermerking mellom fjellgårdene i Snåsa 
Til orientering. 
 
Med vennlig hilsen
Nina Pettersen
Daglig leder 
74 82 78 80 / 930 04 930
nina.pettersen@dnt.no 

 

Fra: Eldbjørg Gaundal <egaundal@gmail.com> 
Sendt: onsdag 16. februar 2022 19:49
Til: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>; Leder Namdal turlag <leder.namdalturlag@dnt.no>
Emne: Re: Søknad om sommermerking mellom fjellgårdene i Snåsa
 
Hei
Gaundalen fjellgård gir herved tillatelse til at DNT/NTT foretar sommermerking av stien fra Gaundalen til 
Holden. Navnet "fjellgårdsstien" er ok for oss.
 
Mvh 
Gaundalen fjellgård
v/Eldbjørg Gaundal
Tlf. 741 52 829 / 741 52 288
Mob. 928 60 325
 
 
man. 31. jan. 2022 kl. 14:08 skrev Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>:

Til Snåsa kommune, Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalparkforvaltning, reindriftsnæringen i området, 
grunneierne Statskog, Gaundalen fjellgård og Gjefsjøen fjellgård. 
Vedlagt følger søknad fra NTT og Namdal turlag om sommermerking. 
 
Vi setter pris om vi får tilbakemelding på evn flere adressater / mottakere skal ha denne søknaden. 
Med vennlig hilsen
Nina Pettersen
Daglig leder 
74 82 78 80 / 930 04 930
nina.pettersen@dnt.no
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Hafstad, Inge

Fra: Morten Aasheim <maa@statskog.no>
Sendt: torsdag 17. februar 2022 09:14
Til: Nina Pettersen
Emne: SV: Søknad om sommermerking mellom fjellgårdene i Snåsa

Jeg har også snakka med både Gaundalen og Gjevsjøen som begge er positive. 
Med forbehold om høringssvar fra fjellstyret er Statskog klar til å utarbeide stiavtale. 
Regner med at det blir trase-valg på barmark før stikartet er endelig. 
Vi vil gjerne gi noen innspill til trasevalget før dere legger ut i felt.. F. eks 3. mai. 
 
Morten Aasheim 
Eiendomsansvarlig 
Tlf 90752395 

 
 
 
 
Fra: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>  
Sendt: torsdag 17. februar 2022 08:44 
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>; Morten Aasheim <maa@statskog.no> 
Emne: VS: Søknad om sommermerking mellom fjellgårdene i Snåsa 
 
Til orientering.  
 

Med vennlig hilsen 

Nina Pettersen 
Daglig leder  

74 82 78 80 / 930 04 930 
nina.pettersen@dnt.no  

 

 
Fra: Eldbjørg Gaundal <egaundal@gmail.com>  
Sendt: onsdag 16. februar 2022 19:49 
Til: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>; Leder Namdal turlag <leder.namdalturlag@dnt.no> 
Emne: Re: Søknad om sommermerking mellom fjellgårdene i Snåsa 
 
Hei 
Gaundalen fjellgård gir herved tillatelse til at DNT/NTT foretar sommermerking av stien fra Gaundalen til Holden. 
Navnet "fjellgårdsstien" er ok for oss. 
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Mvh  
Gaundalen fjellgård 
v/Eldbjørg Gaundal 
Tlf. 741 52 829 / 741 52 288 
Mob. 928 60 325 
 
 
man. 31. jan. 2022 kl. 14:08 skrev Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>: 

Til Snåsa kommune, Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalparkforvaltning, reindriftsnæringen i området, grunneierne 
Statskog, Gaundalen fjellgård og Gjefsjøen fjellgård.  

Vedlagt følger søknad fra NTT og Namdal turlag om sommermerking.  

  

Vi setter pris om vi får tilbakemelding på evn flere adressater / mottakere skal ha denne søknaden.  

Med vennlig hilsen 

Nina Pettersen 
Daglig leder  

74 82 78 80 / 930 04 930 
nina.pettersen@dnt.no 

 

  



From: Strand, Sigbjørn[stsig@statsforvalteren.no]
Sent: 16.02.2022 13:25:47
To: Hanne-Lena Wilks[hl.wilks@hotmail.com]
Subject: Uttalelse - Merking av ny sti mellom fjellgårdene i Snåsa
Vi har fått en henvendelse fra Turistforeningen om merking av sti mellom fjellgårdene i Snåsa, se 
vedlegg. Dette langs den gamle telefonlinja. Likelydende brev er sendt til Skjækra reinbeitedistrikt, men 
som avtalt på tlf sender jeg det direkte til deg. Dette er en sak som jeg vil legge frem for styret og i den 
forbindelse skulle jeg hatt en uttalelse fra Skjækra reinbeitedistrikt.
 
Med vennlig hilsen
Strand Sigbjørn
nasjonalparkforvalter

Telefon
:
E-post:
Web:

74 16 81 35
stsig@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/tl

 



–

Strand Sigbjørn



Fra: Strand, Sigbjørn[]
Sendt: 16.03.2022 09:55:00
Til: Nina Pettersen;Hafstad, Inge[nina.pettersen@dnt.no;fmtliha@statsforvalteren.no]
Tittel: SV: Møteinnkallelse - Møte i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022 

Hei Nina
Viser til korrespondanse mellom deg og Inge Hafstad. Ettersom vi har bedt om en skriftlig uttalelse fra 
reindriftsnæringa i denne saken og den ikke har kommet enda, vil det være uryddig å legge fram en sak 
for behandling i nasjonalparkstyret nå. Saken vil bli tatt opp til behandling på neste styremøte som er i 
begynnelsen av juni.
 
Med vennlig hilsen
Strand Sigbjørn
nasjonalparkforvalter

Telefon
:
E-post:
Web:

74 16 81 35
stsig@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/tl

 
Fra: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no> 
Sendt: onsdag 16. mars 2022 08:31
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Kopi: Strand, Sigbjørn <stsig@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Møteinnkallelse - Møte i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022
 
Bra.
 
Med vennlig hilsen
Nina Pettersen
Daglig leder 
74 82 78 80 / 930 04 930
nina.pettersen@dnt.no 

 

Fra: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no> 
Sendt: tirsdag 15. mars 2022 14:43
Til: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>
Kopi: Strand, Sigbjørn <stsig@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Møteinnkallelse - Møte i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022
 



Hei igjen
 
Skal diskutere dette med Sigbjørn i morgen.
 
Mvh
Inge
 
 

Fra: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no> 
Sendt: tirsdag 15. mars 2022 14:38
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Kopi: Strand, Sigbjørn <stsig@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Møteinnkallelse - Møte i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022
 
Hei igjen.
Ber om at dere setter opp saken likevel slik at det blir protokolert evn muntlige innsigelser fra reindrifta. 
Videre saksbehandling må nå gå sin gang, og vi har i vår søknad understreket at vi ønsker at tiltaket skal 
skje i god dialog med både reindrifta, grunneiere og andre interessenter. 
Med vennlig hilsen
Nina Pettersen
Daglig leder 
74 82 78 80 / 930 04 930
nina.pettersen@dnt.no 

 
Fra: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no> 
Sendt: tirsdag 15. mars 2022 14:33
Til: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>
Kopi: Strand, Sigbjørn <stsig@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Møteinnkallelse - Møte i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022
 
Hei
 
Det er Sigbjørn som er saksbehandler i den saken. Vi har bedt om skriftlig uttalelse fra reindrifta, uten å 
ha fått noen tilbakemelding. Derfor rekker vi nok ikke å få den med i dette møte.
 
 
Mvh
Inge
 
 

Fra: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no> 
Sendt: tirsdag 15. mars 2022 14:18
Til: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no>
Emne: SV: Møteinnkallelse - Møte i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022



 
Hei Inge.
Hva med vår søknad om fjellgårdstien (søknaden om sommermerkingen) ? Hadde vært fint om den kan 
behandles på dette møtet. 
 
Med vennlig hilsen
Nina Pettersen
Daglig leder 
74 82 78 80 / 930 04 930
nina.pettersen@dnt.no 

 

Fra: Hafstad, Inge <fmtliha@statsforvalteren.no> 
Sendt: tirsdag 15. mars 2022 14:11
Til: Anne Berit Lein <Anne.Berit.Lein@steinkjer.kommune.no>; benes@trondelagfylke.no; Kjell Jøran 
Jåma (kona <hmjaama@hotmail.com>; Kjell Jøran Jåma Luru reinbeitedistrikt <kjelljoranj@gmail.com>; 
Borgny Kjølstad Grande <Borgny.Grande@grong.kommune.no>; Arnt Einar Bardal 
<Arnt.Bardal@snasa.kommune.no>; Fikse, Pål Sverre <paal.fikse@verdal.kommune.no>; Bjørn Iversen 
NP-styret Trøndelag Fylkeskommune <bjoiv@trondelagfylke.no>; Odd Bjørnar Bjørkås 
<oddbjornar@hotmail.se>; Hanne-Lena Wilks <hl.wilks@hotmail.com>; Anna Liisa Jåma Saemien sijte 
<anna.liisa.jama@saemiensijte.no>
Kopi: Erlend Fiskum Varaordfører Grong kommune <erlendfi@online.no>; Eva Anette Wilks NP-styret 
<ev-a-w@online.no>; Jørn Ove Totland Varaordfører Lierne kommune <totland76@gmail.com>; Niila 
Blind SAMETINGET Vara NP-styret <niilablind@gmail.com>; Oddleiv Aksnes Verdal 
<oaksnes@online.no>; Sigbjørn Dunfjeld <sigbjorn.dunfjeld@ntebb.no>; Siv Beate Eggen Snåsa seterlag 
<sivbeate@me.com>; Tomas Iver Hallem Fylkesvaraordfører Trøndelag <tomha@trondelagfylke.no>; 
Andreas Gomo Leistad <Andreas.Leistad@lierne.kommune.no>; Hallvard Sandnes 
<Hallvard.Sandnes@snasa.kommune.no>; Linn Aasnes <linn.aasnes@steinkjer.kommune.no>; 'Mads 
Forsell Verdal ADM-kontaktperson' <mads.forsell@verdal.kommune.no>; solfrid løvhaugen 
<solfrid.lovhaugen@snasa.kommune.no>; 'Anders Borstad' <anders.borstad@verdalsbruket.no>; 'Arnt 
Inge Engum' <ainge-en@online.no>; Aune, Gry Tveten <fmtlgta@statsforvalteren.no>; 'Bengt Åke Jåma' 
<baj@ai-naturfoto.no>; Tangen, Anne Sundet <fmtlata@statsforvalteren.no>; 'Endre Alstad' 
<n.trondelag@njff.no>; 'Fjellstyrene i Lierne' <lierne@fjellstyrene.no>; 'Hans Erik Sandvik Skæhkere sijte' 
<hanseriksandvik@gmail.com>; 'Kåre Hallgrim Larsen Naturvernforbundet NT' <kalar44@gmail.com>; 
'Lierne Skogforvaltning Svein Arne Bjørkås' <midtnmm@online.no>; Line-Kristin Larsen <line-
kristin.larsen@miljodir.no>; 'Marte Eliasson' <marte.eliasson@miljodir.no>; bmj.74 
<bmj.74@hotmail.com>; 'Miljødirektoratet' <post@miljodir.no>; 'Morten Åsheim Statskog' 
<morten.aasheim@statskog.no>; trondelag@naturvernforbundet.no; Nina Pettersen 
<nina.pettersen@dnt.no>; Olav Weglo <olav.weglo@hoylandet-auto.no>; Ole Morten Sand 
<ole.morten.sand@miljodir.no>; 'Peter Asle Mona' <pam@norsknavigasjon.no>; Postmottak SFTL 
<sftlpost@statsforvalteren.no>; Grong Kommune <postmottak@grong.kommune.no>; Lierne Kommune 
<postmottak@lierne.kommune.no>; Snåsa Kommune <postmottak@snasa.kommune.no>; Steinkjer 
Kommune <postmottak@steinkjer.kommune.no>; 'Postmottak TLFK Trøndelag Fylkeskommune' 
<postmottak@trondelagfylke.no>; Verdal Kommune <postmottak@verdal.kommune.no>; 'Pål Malmo' 
<Pal.Malmo@steinkjer.kommune.no>; 'Saemien Sijte' <post@saemiensijte.no>; 'Sametinget' 



<samediggi@samediggi.no>; 'Snåsa Fjellstyre' <snasa@fjellstyrene.no>; 'Ulvig Kiær AS' <post@ulvig-
kiar.no>; 'Værdalsbruket AS' <firmapost@verdalsbruket.no>; Stein Erik Ålberg NP Steinkjer (AP 
<Stein.Erik.Aalberg@steinkjer.kommune.no>; Alf Robert Arvasli <harvasli@online.no>; Martin Kolstad 
<martinkolstad@hotmail.com>; Morten Åsheim (Statskog <morten.aasheim@statskog.no>; Anne Visit 
Innherred <anne@visitinnherred.com>; Bente Snildal Visit Namdal <bente@visitnamdalen.no>; Iversen, 
Elsemari <fmtleiv@statsforvalteren.no>; Line Kolås Skjækra sambeitelag <linekolas@gmail.com>; Sanna 
Elene Hanem Kavli Trøndelag fylkeskommune <sanka@trondelagfylke.no>; Runar Myrvang TFK 
<runmy@trondelagfylke.no>; Strand, Sigbjørn <stsig@statsforvalteren.no>; Ely-Aastrup, Hilde 
<fmtlhel@statsforvalteren.no>; trondelag@naturvernforbundet.no; Fjellvær, Line Lund 
<lilfj@statsforvalteren.no>; Myhr, Nina <nimyh@statsforvalteren.no>; Finn-Stephan Dybvik 
<finn@naturporten.no>; britawilks@gmail.com; liisaster@gmail.com
Emne: Møteinnkallelse - Møte i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022
 
Hei
 
Vedlagt finner dere møteinnkallelse med saksfremlegg til møte i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre onsdag den 23. mars 2022 fra kl. 09:00. 
 
Møte er på Snåsa Hotell, men vi møter opp på Saemien Sijte for en omvisning i de nye lokalene på 
Horjemstangen kl. 09:00; så kjører vi ned til Snåsa Hotell etter omvisningen.
 
Vedlegg blir ikke sendt ut, men både møteinnkallelse og vedlegg kan lastes opp her: 
https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/styret/motedokumenter-2022-2 
 
 
Med vennlig hilsen
Inge Hafstad
Fungerende nasjonalparkforvalter

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Telefon
:
E-post:
Web:

74 16 80 66
fmtliha@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/tl

 



Låarte sijte 

V/ Mattias Jåma 

Snåsavegen 360 

7760 snåsa  

                                                                                                                                    01.05.2022 

 

Trööndelagen staatehaaltoje 

Sigbjørn Strand 

Nasjonalparkforvalter 

 

 

SØKNAD OM SOMMERMERKING MELLOM FJELLGÅRDENE HOLDEN, GAUNDALEN OG GJEVSJØEN 

Vi viser til søknad om sommermerking mellom fjellgårdene Holden, Gaundalen og Gjevsjøen, Snåsa 
kommune. Store deler av strekningen berører nasjonalparken, og vi viser også til at merking av tursti 
er søknadspliktig jfr. verneforskriftens § 1.3 f. 

 

Holdeshatten og Rørtjønnhøgda er områder reinen oppholder seg mye. Myr og skoglandskapet 
østenfor er frodige beiter på sensommer og fram til januar og skogsbeite gjennom vinteren. De år vi 
har kalvmerking i Snøskaveltjønna blir det et viktig sommerbeite hele sommeren.  Vi ønsker derfor 
ingen inngrep i disse områdene. Merking av turløype vil medføre en økt bruk av området. Noe som 
igjen kan medføre andre tekniske inngrep som opparbeiding av rasteplasser, klopping av sti og 
lignende. I tillegg vil dett åpne for bruk av sykkel og elsykkel. 

 

Vi vil henvise til formålet for nasjonalparken: 

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. 

Formålsparagrafen for Besøkstrategien sier at man skal opprettholde grunnlaget for samisk reindrift 
og annen tradisjonell bruk av verneområdene. 

I samme Besøkstrategi punkt 3.2.4  Stier - I Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark skal det tilrettelegging 
i de mest trafikkerte områdene/ de som tåler det, ikke langt inn i parken, bare i starten. 



Det er laget et forslag til tiltak når det gjelder kanalisering av ferdsel, hvor det skal foretas en 
sårbarhetsvurdering. Dette er ikke gjennomført, og vi synes det er uheldig om det opprettes nye 
kanaliserende stier inn i et sårbart område uten denne sårbarhetsvurderingen. 

Ikke i noen av brukerundersøkelsene kommer det fram noe stort behov for ytterligere tilrettelegging 
i forhold til dagens bruk. Det fleste brukerne er fornøyd med dagens tilrettelegging.  De er meget 
godt fornøyde med det nivået på tilretteleggingen som er i dag. Det viser at det ikke er ønskelig med 
for mye tilrettelegging som kan være med på å forringe naturopplevelsen for mange, da de også 
svarte at de ikke ønsker å møte andre mennesker.     

 

Låarte sijte er derfor imot en permanent merking av sti mellom Gjevsjøen – Holden. 

 

 

Med hilsen 

Mattias Jåma 

Leder Låarte sijte 

 







– –



From: Nina Pettersen[nina.pettersen@dnt.no]
Sent: 13.05.2022 13:39:27
To: Hafstad, Inge[fmtliha@statsforvalteren.no]
Cc: 'Nils Christian Gjefsjø'[christian@gjefsjo.no]
Subject: VS: sommermerking av tursti 
Til orientering.
 
Med vennlig hilsen 
Nina Pettersen
Daglig leder 
74 82 78 80 / 930 04 930
nina.pettersen@dnt.no 

 

Fra: pe-larss@online.no <pe-larss@online.no> 
Sendt: fredag 13. mai 2022 13:38
Til: Nina Pettersen <nina.pettersen@dnt.no>
Emne: sommermerking av tursti
 
Hei.
 
Jeg gir herved tillatelse til merking av tursti på min eiendom
Gjefsjøen gnr.73 bnr.1
 
Hilsen Per Ingemar Larsson



Trøndelag ‘s 





INSTALLASJON
Bjarnestu

Relatert informasjon
OPPDRAG (1)

ID Tittel Frist Status Kategori Type Vedlegg

OP2019/0751
Bygningskontroll 2014-
2019

31.12.2019 Igangsatt
Kartlegging og
overvåking

Annet (utdypes i
merknadsfeltet)

0 vedlegg

FELTAKTIVITET (0)

Ingen feltaktiviteter registrert

VEDLEGG (5)

Om installasjonen
ID I2022/25528

Kategori Bygninger

Tilstand God

Type Hytte

Verneområde Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere (VV00001562)

Oppdrag Bygningskontroll 2014-2019 (OP2019/0751)

Anlagt dato 2016

Areal 53,7 m²

Lengde 10,2 m

Bredde 5,27 m

Eierforhold Privat

Eier Verdalsbruket

Etablert av forv.myndighet Nei

Beskrivelse Uthus; 2,59x3,69



Endre vedlegg



Bilder (5)
Vedlegg: I2022255281650539610683.jpg



Vedlegg: I2022255281650539655259.jpg



Vedlegg: I2022255281650539675614.jpg



Vedlegg: I2022255281650539698735.jpg



Vedlegg: I2022255281650539710301.jpg

Kart





BLÅFJELLA/SKJÆKERFJELLA – LIERNE 
LÅARTE/SKÆHKEREN – LIJRE 
NASJONALPARKSTYRE/NASJONALPAARHKESTÅVROE

Melding om vedtak

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  74168000 e-post: fmntpost@fylkesmannen.no
Postboks 2600 Lierne nasjonalparksenter
7734 Steinkjer 7882 Lierne Org.nr.:   974 772 108 Internett: www.nasjonalparkstyre.no

Saksbehandler: Steinar Bach Deres ref.: Vår dato: 30.05.2016
Tlf. direkte: 99 59 86 20
E-post: steinar.bach@naturporten.no Vår ref.: 2015/1453 Arkivnr: 432.3

Værdalsbruket AS
Holmen gård
7660 VUKU

AU-2016-01 Melding om vedtak 
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella - nasjonalpark 
Endring / Ombygging av utleiehytte ved Bjarnetjern 
Værdalsbruket AS

Viser til vedlagt vedtak fra møte i Nasjonalparkstyrets arbeidsutvalg den 27.05.2016.

Klagerett:
I henhold til forvaltningsloven kapitel VI, kan vedtaket påklages. Klagefristen er 3 uker regnet 
fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Steinar Bach (e.f.)
Nasjonalparkforvalter
Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne Nasjonalparkstyre
Låarte/Skæhkere – Lijre Nasjonaalparhkeståvroe

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg:
1. Samlet saksframlegg med innstilling og saksprotokoll
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Kopi med vedlegg til:
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
Verdal lensmannskontor Møllegt. 4 7650 VERDAL
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Skæhkere Sitje v/Hanne-Lena Wilks, Berget 7760 SNÅSA
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Arkivsaksnr: 2015/1453-0

Saksbehandler: Steinar Bach

Dato: 04.05.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne arbeidsutvalg 1/2016 27.05.2016

AU-2016-01 Saksframlegg 
Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella - nasjonalpark 
Endring / Ombygging av utleiehytte ved Bjarnetjern
Værdalsbruket AS

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne arbeidsutvalg - 27.05.2016

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 og delegert 
myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11.04.2016, har 
Nasjonalparkstyrets Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:

 Værdalsbruket AS, gbnr. 1721/200/1 i Verdal kommune, gis dispensasjon 
til ombygging og utvidelse, med hjemmel i § 3pkt 1.3.d), av utleiehytta 
Bjarnetjern, jf. vedlagte tegninger.

 Dispensasjonen gjelder:
- Ingen økning av bebygd areal
- Innbygging av vindfanget
- Forlenge taket over eksisterende terrasse, noe som medfører en 

økning i bruksarealet fra 41 m² + 9,6 m² til 50,6 m²
 Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode 

bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte arbeidet
 Bildene skal sendes Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 

2600, 7734 Steinkjer.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 d), “Ombygging og mindre utvidelse 
av bygninger”.
Tiltaket er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen som sier at; - Mindre utvidelse 
regnes som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, dog ikke større enn 10 m².
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Forvalters tilrådning
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 og delegert 
myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11.04.2016, har 
Nasjonalparkstyrets Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:

 Værdalsbruket AS, gbnr. 1721/200/1 i Verdal kommune, gis dispensasjon 
til ombygging og utvidelse, med hjemmel i § 3pkt 1.3.d), av utleiehytta 
Bjarnetjern, jf. vedlagte tegninger.

 Dispensasjonen gjelder:
- Ingen økning av bebygd areal
- Innbygging av vindfanget
- Forlenge taket over eksisterende terrasse, noe som medfører en 

økning i bruksarealet fra 41 m² + 9,6 m² til 50,6 m²
 Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode 

bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte arbeidet
 Bildene skal sendes Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 

2600, 7734 Steinkjer.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 d), “Ombygging og mindre utvidelse 
av bygninger”.
Tiltaket er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen som sier at; - Mindre utvidelse 
regnes som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, dog ikke større enn 10 m².
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Saksopplysninger / Søknad

Søknad fra: Værdalsbruket AS, datert den 07.04.2014.
Formål: Ombygging / utvidelse av utleiehytta Bjarnetjern, jfr. vedlagte tegninger.

Ingen utvidelse av bebygd areal, en utvidelse av bruksarealet på 9,6 m² fra 
41 til m² til 50,6 m².

Eiendom: Verdal Gnr. 200 Bnr. 1, grunneier Værdalsbruket AS.
Sone: Vernesone V1.
Merknad: Nasjonalparkstyrets vedtak oversendes Verdal kommune for eventuell 

behandling etter plan og bygningsloven.

Lakatjønna

Lakadalen

Vera

Sti fra Vera 
til Skjækerdalshytta
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Hjemmelsgrunnlag

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:

Bjarnetjernhytt
a
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§ 3 Vernebestemmelser. Vern mot inngrep i landskapet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

d) Ombygging og mindre utvidelse av bygninger.

Forvaltningsplan

6. Hytter og byggevirksomhet generelt s. 60.

Delmål hytter og byggevirksomhet:
Verneområdet skal forvaltes slik at byggevirksomhet holdes på et minimum. 
Det skal generelt tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn 
transportering av materialer for bygging og framtidig vedlikehold.

Tiltak man kan søke om tillatelse til er bl.a: 
Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger 

«Eksiterende bygningsmasse innenfor nasjonalparken antas å dekke de grunnleggende 
behovene for landbruk, reindrift og friluftsliv. Man må likevel regne med behov for 
justeringer og tilpasninger i bygningsmassen over tid. Bruken endrer seg med tida og 
samfunnsutvikling forøvrig, bygninger tilpasses nye bruksformål eller behov for nye 
bygninger oppstår. Utfordringen blir å holde omfanget av byggevirksomheten på et 
minimum samtidig som nødvendig behov blir tilfredsstillende dekket.»

6.2. Retningslinjer og oppfølging ved byggevirksomhet
e) Ombygging og utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye 
bygninger skal om mulig lokaliseres i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø.

f) Mindre utvidelse regnes som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, dog ikke 
større enn 10 m2. Dersom det er mest formålstjenlig, kan det gis tillatelse til 
frittstående uthus isteden for tilbygg.

h) Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere 
ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder av det utførte arbeidet. 

Forvaltningssoner
1.2 Vernesone generelt (s.69)

a) Vernesonen skal opprettholdes som områder uten større tekniske inngrep.
b) Irreversible tiltak kan kun godkjennes innenfor rammene av 

vernebestemmelsene om det er godtgjort at tiltaket ikke vil ha negative 
konsekvenser for verneformålet.

c) Høsting i form av jakt og fiske er tillatt med hjemmel i verneforskriften og 
reguleres etter viltlov og lakse- og innlandsfiskeloven.

d) Beite skal kunne utøves i vernesonen.

Vernesone V1 
Tilrettelagt ferdsel i form av merkede stier kan vurderes som aktuelt tiltak i 
området når formålet er å unngå eventuelle konflikter mellom den allmenne frie 
ferdselen og verneverdiene. 
Det kan tillates oppkjøring av skiløype i tilknytning til utfartsområdene i Vera. 
Løypene legges til etablerte og godkjente traseer inn mot utleiehyttene til AS 
Værdalsbruket og Grunntjønnvollen. Oppkjøring av løype skal foregå av godkjent 
leiekjører.
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Vurdering av saken i forhold til naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010 delegert 
forvaltningsmyndigheten over hele verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark til Nasjonalparkstyret. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8, Føre-var-prinsippet § 9, Økosystemtilnærming og samlet 
belastning § 10:
I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for 
vedlikehold/utvidelser/renovering/nybygg vurdert. Her har man generelt lagt seg på en 
linje der man skal være varsomme i forhold til vesentlige utvidelser av eksisterende 
bygningsmasse.

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet 
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk 
mangfold, som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser, hverken 
direkte eller i umiddelbar nærhet. 

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfarings basert informasjon 
tilstrekkelig kunnskap for å si at omsøkt tiltaket ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller 
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet 
og økosystem.

Omsøkte tiltak vil ikke medføre noe økt belastning på området enn det har vært i 
«nyere» tid knyttet til jakt, fisk og friluftsliv. Antall bygninger i nasjonalparken holdes på 
samme nivå som på vernetidspunktet.

Etter nasjonalparkstyrets vurdering er derfor kunnskapsgrunnlaget oppfylt.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ikke aktuelt i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Det skal generelt tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn 
transportering av materialer for bygging og framtidig vedlikehold.

Vurdering av om det skal gis dispensasjon: 

Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 d), “Ombygging og mindre utvidelse 
av bygninger” og det ikke strider med vernevedtakets formål.

I tillegg er det i forvaltningsplanen gjort en vurdering av hvordan man skal forholde seg 
til endrede behov i framtida:
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Man må likevel regne med behov for justeringer og tilpasninger i 
bygningsmassen over tid. Bruken endrer seg med tida og samfunnsutvikling 
forøvrig, bygninger tilpasses nye bruksformål eller behov for nye bygninger 
oppstår. Utfordringen blir å holde omfanget av byggevirksomheten på et 
minimum samtidig som nødvendig behov blir tilfredsstillende dekket.

Arealet til den omsøkte utvidelsen øker ikke det bebygde arealet, men øker 
bruksarealet innenfor de veiledende retningslinjene i forvaltningsplanen.

I forvaltningsplanen er det også i et delmål under landbruk, lagt vekt på at forvaltningen 
av verneområdet skal skje slik at den næringsmessige utnyttelsen av området skal 
kunne videreføres. Dette gjelder selvsagt ikke skogsdrift, men aktivitet som ikke er en 
trussel eller bidrar til å forringe verneverdiene.

Det totale antall bygninger innenfor parken blir uforandret. 

Vilkår for vedtaket: 
 Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere 

ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av 
hytta med det utførte arbeidet. Dette er også en del av kartleggingen av 
bygningsmassen innenfor verna områder.

 Forvaltningsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i
forskrift om vern av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark. Tillatelsen gjelder ikke i 
forhold til plan og bygningsloven. 

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

Klagerett
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. 

Eventuell klage skal stiles til:
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

Eventuell klage skal sendes til:
Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.

Frist: - innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Vedlegg:
1. Søknad fra Værdalsbruket AS, datert den 07.04.2014, med vedlegg; - kart og 

situasjonsbilde over beliggenheten.









INSTALLASJON
Dyrhaugstu

Relatert informasjon
OPPDRAG (1)

ID Tittel Frist Status Kategori Type Vedlegg

OP2019/0751
Bygningskontroll 2014-
2019

31.12.2019 Igangsatt
Kartlegging og
overvåking

Annet (utdypes i
merknadsfeltet)

0 vedlegg

FELTAKTIVITET (0)

Ingen feltaktiviteter registrert

VEDLEGG (4)

Om installasjonen
ID I2022/25527

Kategori Bygninger

Tilstand God

Type Uthus

Verneområde Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere (VV00001562)

Oppdrag Bygningskontroll 2014-2019 (OP2019/0751)

Anlagt dato 2015

Areal 15,3 m²

Lengde 4,44 m

Bredde 3,16 m

Eierforhold Privat

Eier Verdalsbruket

Etablert av forv.myndighet Nei

Beskrivelse tilbygg på uthus. Hundehus? 0,92x1,6m



Endre vedlegg



Bilder (4)
Vedlegg: I2022255271650527716496.jpg



Vedlegg: I2022255271650527745776.jpg



Vedlegg: I2022255271650533067625.jpg



Vedlegg: I2022255271650533091640.jpg

Kart





BLÅFJELLA/SKJÆKERFJELLA – LIERNE 
LÅARTE/SKÆHKEREN – LIJRE 
NASJONALPARKSTYRE/NASJONALPAARHKESTÅVROE

Melding om vedtak

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  74168000 e-post: fmntpost@fylkesmannen.no
Postboks 2600 Lierne nasjonalparksenter
7734 Steinkjer 7882 Lierne Org.nr.:   974 772 108 Internett: www.nasjonalparkstyre.no

Saksbehandler: Steinar Bach Deres ref.: Vår dato: 26.02.2015
Tlf. direkte: 99 59 86 20
E-post: steinar.bach@naturporten.no Vår ref.: 2014/7477 Arkivnr: 432.3

Værdalsbruket AS
Smålandsvegen 25
7660 VUKU

NP-2015-12 Melding om vedtak 
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark bygging av nytt 
uthus ved Dyrhaugstua 200/1 
Værdalsbruket AS

Viser til vedlagt vedtak fra møte i Nasjonalparkstyrets den 18.02.2015.

Klagerett:
I henhold til forvaltningsloven kapitel VI, kan vedtaket påklages. Klagefristen er 3 uker regnet 
fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Steinar Bach (e.f.)
Nasjonalparkforvalter
Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne Nasjonalparkstyre
Låarte/Skæhkere – Lijre Nasjonaalparhkeståvroe

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg:
1. Samlet saksframlegg med innstilling og saksprotokoll
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Kopi til:
Verdal lensmannskontor Møllegt. 4 7650 VERDAL
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Skæhkere Sitje v/Hanne-Lena Wilks, Berget 7760 SNÅSA
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Postboks 132 7702 Steinkjer
Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
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Arkivsaksnr: 2014/7477-0

Saksbehandler: Steinar Bach

Dato: 07.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret 12/2015 18.02.2015

NP-2015-12 
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark 
Bygging av nytt uthus Dyrhaugstua gbr.nr 200/1 
Værdalsbruket AS

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 18.02.2015

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark § 3 pkt 1.3 d) har 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

1. Værdalsbruket AS, gbnr. 1721/200/1 gis dispensasjon for renovering / 
nybygg av uthuset ved Dyrhaugstu med inntil 13 m² (en utvidelse på 3 m²), jf. 
vedlagte tegninger.

2. Det nye uthuset skal settes opp på tomta til det gamle som derfor må rives.
3. Rivningsmaterialene fra det gamle uthuset skal destrueres på lovlig måte.
4. Det presiseres at uthuset skal være uisolert og ikke kan brukes til beboelsesrom.
5. Eventuell transport i forbindelse med byggeprosjektet må fremmes i egen søknad 

når en har oversikt over omfang og tidspunkt.
6. Nasjonalparkstyret ønsker at Værdalsbruket AS utarbeider en driftsplan for sin 

virksomhet innenfor nasjonalparken etter den malen og retningslinjene som 
styret har vedtatt.

7. Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode 
bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte arbeidet. Bildene 
skal sendes Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 
Steinkjer.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 d), “Ombygging og mindre utvidelse 
av bygninger”. Dagens uthus ved Dyrhaugstu er i så dårlig forfatning at for å 
opprettholde den utleievirksomheten som er på stedet så er det nødvendig med en total 
renovering / nybygg. Styret tolker § 3 pkt. 1.3 d), “Ombygging og mindre utvidelse av 
bygninger” slik at når det gamle bygget rives og bygges et nytt på samme tomten, så er 
det å betrakte som ombygging og i dette tilfellet en utvidelse i trå med retningslinjene. I 
stede for en ombygging skritt for skritt til all material i det opprinnelige bygget er skiftet 
ut, så tilsier fornuften at man får tillatelse til å gjennomføre den totale renoveringen ved 
et nytt bygg.
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Siden tiltak er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen så vil ikke dette tiltaket skape 
mer presedens enn det som allerede er gitt i forvaltningsplanen.

Det viktigste for styret og forvaltningen av verneverdiene i dette tilfellet er at det totale 
antall bygninger innenfor nasjonalparken blir uforandret. Styret har videre lagt vekt på at 
det er få utleiehytter og næringsaktører innenfor nasjonalparken.

I klagebehandlingen av en annen bygge sak, i samme området, påpekte 
Miljødirektoratet at det var feil hjemmel å bruke § 3 pkt. 1.3 d) og opprettholdt styrets 
vedtak, men med hjemmel i NML § 48. Styret tar dette til etterretning, da det der var 
snakk om å rive en gammel hytte, bygge en ny med en annen utforming, en total 
arealutgivelse som gikk lengre enn retningslinjene (pga en offentlig utleiehytte) og i 
tillegg flytte den 20 meter. 

I dette tilfellet mener styret at det er rett å bruke § 3 pkt. 1.3 d) da bygget skal stå på 
samme tomta, ha omtrent samme utforming og arealutvidelsen er innenfor 
retningslinjene. Ved en skritt for skritt ombygging og arealutvidelse, så ville styret ha gitt 
dispensasjon i dette tilfellet etter § 3 pkt. 1.3 d). Da tilsier all fornuft at dette kan 
gjennomføres i en prosess.
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Forvalters tilrådning

Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark § 3 pkt 1.3 d) har 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:

1. Værdalsbruket AS, gbnr. 1721/200/1 gis dispensasjon for renovering / 
nybygg av uthuset ved Dyrhaugstu med inntil 13 m² (en utvidelse på 3 m²), jf. 
vedlagte tegninger.

2. Det nye uthuset skal settes opp på tomta til det gamle som derfor må rives.
3. Rivningsmaterialene fra det gamle uthuset skal destrueres på lovlig måte.
4. Det presiseres at uthuset skal være uisolert og ikke kan brukes til beboelsesrom.
5. Eventuell transport i forbindelse med byggeprosjektet må fremmes i egen søknad 

når en har oversikt over omfang og tidspunkt.
6. Nasjonalparkstyret ønsker at Værdalsbruket AS utarbeider en driftsplan for sin 

virksomhet innenfor nasjonalparken etter den malen og retningslinjene som 
styret har vedtatt.

7. Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode 
bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte arbeidet. Bildene 
skal sendes Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 
Steinkjer.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 d), “Ombygging og mindre utvidelse 
av bygninger”. Dagens uthus ved Dyrhaugstu er i så dårlig forfatning at for å 
opprettholde den utleievirksomheten som er på stedet så er det nødvendig med en total 
renovering / nybygg. Styret tolker § 3 pkt. 1.3 d), “Ombygging og mindre utvidelse av 
bygninger” slik at når det gamle bygget rives og bygges et nytt på samme tomten, så er
det å betrakte som ombygging og i dette tilfellet en utvidelse i trå med retningslinjene. I 
stede for en ombygging skritt for skritt til all material i det opprinnelige bygget er skiftet 
ut, så tilsier fornuften at man får tillatelse til å gjennomføre den totale renoveringen ved 
et nytt bygg.

Siden tiltak er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen så vil ikke dette tiltaket skape 
mer presedens enn det som allerede er gitt i forvaltningsplanen.
Det viktigste for styret og forvaltningen av verneverdiene i dette tilfellet er at det totale 
antall bygninger innenfor nasjonalparken blir uforandret. Styret har videre lagt vekt på at 
det er få utleiehytter og næringsaktører innenfor nasjonalparken.

I klagebehandlingen av en annen bygge sak, i samme området, påpekte 
Miljødirektoratet at det var feil hjemmel å bruke § 3 pkt. 1.3 d) og opprettholdt styrets 
vedtak, men med hjemmel i NML § 48. Styret tar dette til etterretning, da det der var 
snakk om å rive en gammel hytte, bygge en ny med en annen utforming, en total 
arealutgivelse som gikk lengre enn retningslinjene (pga en offentlig utleiehytte) og i 
tillegg flytte den 20 meter. 

I dette tilfellet mener styret at det er rett å bruke § 3 pkt. 1.3 d) da bygget skal stå på 
samme tomta, ha omtrent samme utforming og arealutvidelsen er innenfor 
retningslinjene. Ved en skritt for skritt ombygging og arealutvidelse, så ville styret ha gitt 
dispensasjon i dette tilfellet etter § 3 pkt. 1.3 d). Da tilsier all fornuft at dette kan 
gjennomføres i en prosess.

Saksopplysninger / Søknad
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Søknad fra: Værdalsbruket AS, datert den 31.10.14.
Formål: Renovering / nybygg av uthus ved Dyrhaugstu jfr. vedlagte tegninger.

En utvidels av arealet fra 10 m² til 13 m².
Eiendom: Verdal Gnr. 200 Bnr. 1, grunneier Værdalsbruket AS.
Sone: V1.
Merknad: Nasjonalparkstyrets vedtak skal oversendes Verdal kommune for 

behandlet etter plan og bygningsloven.

Hjemmelsgrunnlag

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:
§ 3 Vernebestemmelser. Vern mot inngrep i landskapet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

d) Ombygging og mindre utvidelse av bygninger.

Forvaltningsplan

6. Hytter og byggevirksomhet generelt s. 60.

Delmål hytter og byggevirksomhet:
Verneområdet skal forvaltes slik at byggevirksomhet holdes på et minimum. 
Det skal generelt tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn 
transportering av materialer for bygging og framtidig vedlikehold.

Tiltak man kan søke om tillatelse til er bl.a: 
Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger 

«Eksiterende bygningsmasse innenfor nasjonalparken antas å dekke de grunnleggende 
behovene for landbruk, reindrift og friluftsliv. Man må likevel regne med behov for 
justeringer og tilpasninger i bygningsmassen over tid. Bruken endrer seg med tida og 
samfunnsutvikling forøvrig, bygninger tilpasses nye bruksformål eller behov for nye 
bygninger oppstår. Utfordringen blir å holde omfanget av byggevirksomheten på et 
minimum samtidig som nødvendig behov blir tilfredsstillende dekket.»

6.2. Retningslinjer og oppfølging ved byggevirksomhet
e) Ombygging og utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye 
bygninger skal om mulig lokaliseres i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø.
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f) Mindre utvidelse regnes som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, dog ikke 
større enn 10 m2. Dersom det er mest formålstjenlig, kan det gis tillatelse til 
frittstående uthus isteden for tilbygg.

h) Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere 
ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder av det utførte arbeidet. 

Forvaltningssoner
1.2 Vernesone generelt (s.69)

a) Vernesonen skal opprettholdes som områder uten større tekniske inngrep.
b) Irreversible tiltak kan kun godkjennes innenfor rammene av 

vernebestemmelsene om det er godtgjort at tiltaket ikke vil ha negative 
konsekvenser for verneformålet.

c) Høsting i form av jakt og fiske er tillatt med hjemmel i verneforskriften og 
reguleres etter viltlov og lakse- og innlandsfiskeloven.

d) Beite skal kunne utøves i vernesonen.

Vernesone V1
Tilrettelagt ferdsel i form av merkede stier kan vurderes som aktuelt tiltak i 
området når formålet er å unngå eventuelle konflikter mellom den allmenne frie 
ferdselen og verneverdiene. 
Det kan tillates oppkjøring av skiløype i tilknytning til utfartsområdene i Vera. 
Løypene legges til etablerte og godkjente traseer inn mot utleiehyttene til AS 
Værdalsbruket og Grunntjønnvollen. Oppkjøring av løype skal foregå av godkjent 
leiekjører.

Vurdering av saken i forhold til naturmangfoldloven

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010 delegert 
forvaltningsmyndigheten over hele verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella 
nasjonalpark til Nasjonalparkstyret. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8, Føre-var-prinsippet § 9, Økosystemtilnærming og samlet 
belastning § 10:
I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for 
vedlikehold/utvidelser/renovering/nybygg vurdert. Her har man generelt lagt seg på en 
linje der man skal være varsomme i forhold til vesentlige utvidelser av eksisterende 
bygningsmasse.

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet 
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk 
mangfold, som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser, hverken 
direkte eller i umiddelbar nærhet. 
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En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfarings basert informasjon 
tilstrekkelig kunnskap for å si at omsøkt tiltaket ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller 
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet 
og økosystem.

Omsøkte tiltak vil ikke medføre noe økt belastning på området enn det har vært i 
«nyere» tid knyttet til jakt, fisk og friluftsliv, selv om utleiefrekvensen vil komme tilbake 
på et tidligere nivå.

Etter nasjonalparkstyrets vurdering er derfor kunnskapsgrunnlaget oppfylt.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ikke aktuelt i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Det skal generelt tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn 
transportering av materialer for bygging og framtidig vedlikehold.

Vurdering av om det skal gis dispensasjon: 

Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi 
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 d), “Ombygging og mindre utvidelse 
av bygninger” og det ikke strider med vernevedtakets formål.

I tillegg er det i forvaltningsplanen gjort en vurdering av hvordan man skal forholde seg 
til endrede behov i framtida:

Man må likevel regne med behov for justeringer og tilpasninger i 
bygningsmassen over tid. Bruken endrer seg med tida og samfunnsutvikling 
forøvrig, bygninger tilpasses nye bruksformål eller behov for nye bygninger 
oppstår. Utfordringen blir å holde omfanget av byggevirksomheten på et 
minimum samtidig som nødvendig behov blir tilfredsstillende dekket.

I forvaltningsplanen er det også i et delmål under landbruk, lagt vekt på at forvaltningen 
av verneområdet skal skje slik at den næringsmessige utnyttelsen av området skal 
kunne videreføres. Dette gjelder selvsagt ikke skogsdrift, men aktivitet som ikke er en 
trussel eller bidrar til å forringe verneverdiene.

Dagens uthus ved Dyrhaugstu er i så dårlig forfatning, at for å opprettholde den 
utleievirksomheten som er på stedet så er det nødvendig med en total renovering / 
nybygg. Det totale antall bygninger innenfor parken blir uforandret.  

Arealet til det omsøkte uthuset er i trå med de veiledende retningslinjene i 
forvaltningsplanen.

Vilkår for vedtaket: 
 Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere 

ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av 
hytta med det utførte arbeidet. Dette er også en del av kartleggingen av 
bygningsmassen innenfor verna områder.
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 Forvaltningsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i
forskrift om vern av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark. Tillatelsen gjelder ikke i 
forhold til plan og bygningsloven. 

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

Klagerett
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. 

Eventuell klage skal stiles til:
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

Eventuell klage skal sendes til:
Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.

Frist: - innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Vedlegg:
1. Søknad fra Værdalsbruket AS, datert den 31.10.15, med vedlegg; - tegning over 

hyttetomta og situasjonskart over beliggenheten til uthuset.
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Avgjørelse i klagesak - klage på dispensasjon til bygging av 
nytt uthus ved Dyrhaugstua gnr/bnr 200/1 innenfor Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miljødirektoratet gir i medhold av naturmangfoldloven § 48 Værdalsbruket AS tillatelse til
riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt uthus på samme sted innenfor et areal på 
13m2. Tillatelsen gis med de vilkår som følger av Nasjonalparkstyrets vedtak av 18. februar 
2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det vises til klager av hhv 10. mars og 24. mars 2015 på vedtak truffet av Blåfjella/Skjækerfjella-
Lierne nasjonalparkstyre 18. februar 2015, vedrørende dispensasjon til Værdalsbruket AS for 
bygging av nytt uthus innenfor Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Klagene ble oversendt hit fra 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ved brev av 2. juli 2015. Det vises i tillegg til 
tilsvar til klagene i brev av 18. mai 2015 fra Værdalsbruket AS.

Bakgrunn for saken
Værdalsbruket AS fikk 18. februar 2015 tillatelse til å rive gammelt uthus samt føre opp et nytt 
uthus på inntil 13 m2 (en utvidelse på 3 m2). I begrunnelsen for tillatelsen peker styret på at dagens 
uthus er i så dårlig forfatning at det for å opprettholde dagens utleievirksomhet er nødvendig med 
en total renovering/nybygg. Styret har videre lagt til grunn at omsøkte tiltak er å regne som 
ombygging siden det gamle bygget rives, og at det bygges opp et nytt bygg på samme tomt. Det er 
videre lagt til grunn at utvidelsen av uthuset er i tråd med retningslinjene i forvaltningsplanen. 
Styret har i tillatelsen lagt stor vekt på at tiltaket ikke vil føre til en økning av antall bygninger i 
nasjonalparken, og at det er få utleiehytter og næringsaktører i nasjonalparken. Det er videre pekt 
på at faren for presedens er liten siden tiltaket ligger innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen.

Klagene
Harbakvollen seterlag hevder at nasjonalparkstyrets begrunnelse ikke er i tråd med 
forvaltningsplanen idet Dyrhaugstuggu, etter det seterlaget kjenner til, aldri har vært benyttet som 
utleiehytte. Det pekes videre på at enda en utleiehytte vil føre til økt ferdsel, noe som vil være 
negativt både for verneverdiene og for seterlaget som benytter denne delen av nasjonalparken som 
beiteområder.

Harbakvollen seterlag v/Ingolf Holmen
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Trondheim, 03.11.2015

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2015/5983

Saksbehandler:
Marte Eliasson
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Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag uttaler i sin klage at de ikke har innvendinger til at 
Værdalsbruket AS får føre opp et nytt uthus til erstatning for det gamle, men klager på at det er 
gitt tillatelse til utvidelse av uthuset. Naturvernforbundet ber på bakgrunn av dette om at 
nasjonalparkstyret foretar en grundig prinsipiell gjennomgang av verneforskriften og de generelle 
retningslinjene i forvaltningsplanen med utgangspunkt i denne saken. 

Værdalsbruket AS har kommentert klagene i brev av 18.mai 2015. Her tilbakevises det at 
Dyrhaugstua ikke har fungert som utleiehytte. Den ble riktignok tatt bort i oversikten over 
utleiehytter på Værdalsbruket AS sin hjemmeside i påvente av renovering. At den ikke står oppført i 
tabell 5 s.29 i forvaltningsplanen kan bero på dårlig korrekturlesing fra Værdalsbruket AS sin side. 
Dyrhaugstua har siden 2008 vært på listen over utleiehytter i en oversikt Verdal kommune laget som 
turplanleggingskart i nasjonalparken. Det pekes videre på at ferdselen med utgangspunkt i 
Værdalsbruket AS sine hytter utgjør en liten andel sammenliknet med annen aktivitet, og utgjør 
ingen trussel mot verneverdiene eller andres næringsvirksomhet i området. Værdalsbruket mener 
utvidelsen av uthuset er i tråd med forvaltningsplanen, og påpeker at Dyrhaugstua ligger svært godt 
skjermet i stor granskog uten innsyn fra noe hold, og at det nye uthuset ikke vil virke skjemmende 
på noen måte.

Forberedende klagebehandling
I vurderingen av klagene har styret pekt på at det har lagt til grunn at Dyrhaugstua er og har vært 
en utleiehytte. Styret peker videre på at det ikke kan se at renovering og utvidelse av et uthus på   
3 m2 vil være i strid med intensjonene i forvaltningsplanen, eller vil føre til så stor økt ferdsel 
utover dagens nivå at det vil gi negative og irreversible skader på verneverdiene. Styret er opptatt 
av at antall bygninger ikke øker, men at utleiekapasiteten opprettholdes for allmennheten.

Styret viser videre til at det mener vedtaket er innenfor verneforskriften og retningslinjene i 
forvaltningsplanen. Naturvernforbundets grundige redegjørelse for sin tolkning og forståelse av 
retningslinjene hører etter styrets mening hjemme i en revideringsprosess av forvaltningsplanen. 
Det pekes på at dersom retningslinjene i forvaltningsplanen åpner for så stort sprik i forståelsen av 
dem, er det grunnlag for å endre retningslinjene slik at de blir mer entydig. Det vises til at det er 
startet en evaluering av forvaltningsplanen som Naturvernforbundet er invitert til å bidra til. Dette 
arbeidet vil i neste omgang legges til grunn for en revidering av forvaltningsplanen som starter når 
nytt styre er på plass i løpet av høsten. 

Styret legger til grunn at gjennomføring av omsøkte tiltak ikke vil forandre landskapets egenart og 
verdi, og formålet med vernet vil derfor ikke bli truet. Det pekes på at det er av avgjørende 
betydning at antall bygninger i verneområdet ikke øker som følge av dispensasjonen. Det legges 
videre vekt på at tiltaket ikke vil ha noe vesentlig, varig negativ påvirkning på naturgrunnlaget og 
verneverdiene i området som følge av at det gamle uthuset renoveres og utvides med 3 m2.

Rettslig grunnlag
Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark ble vernet ved kgl.res. av 17. desember 2004. Formålet med
vernet er blant annet 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 i Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden
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og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner
skal ivaretas.

Av verneforskriftens § 3 pkt. 1.1 følger det at området skal vernes mot inngrep av enhver art,
herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg,
vegbygging, bergverksdrift […..] og lignende. Kulturminner skal beskyttes mot skade eller
ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav d) kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til
ombygging og mindre utvidelser av bygninger.

Forvaltningsplanen har retningslinjer som omtaler byggevirksomhet generelt i pkt. 6.2.
Naturmangfoldloven § 7 angir at miljøprinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet.

Miljødirektoratets vurdering
Klagene gjelder spørsmål om omsøkte tiltak er i tråd med reglene i verneforskriften og 
retningslinjene i forvaltningsplanen, samt om tiltaket vil kunne føre til økt ferdsel som vil gi 
negative konsekvenser for verneverdiene og for seterlaget som benytter denne delen av 
nasjonalparken til beiteområder.

Miljødirektoratet ble ved delegeringsvedtak 23. januar 2014 gitt myndighet som klageorgan for 
vedtak truffet av nasjonalpark- og verneområdestyrer. Klageinstansen kan etter forvaltningsloven    
§ 34 prøve alle sider av saken herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Klageinstansen kan videre 
selv treffe vedtak i saken, eller oppheve vedtak og sende saken tilbake til underinstansen til helt 
eller delvis ny behandling.

Tillatelsen er hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav d) som åpner for at
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til ombygging og mindre utvidelse av bygninger. I
forvaltningsplanen er det laget retningslinjer for byggevirksomhet. Her er det (på. S.62) i pkt. 6.2
bokstav b) angitt følgende: «For all byggevirksomhet i verneområdet skal det tas hensyn til utforming og plassering

slik at man oppnår best mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk. Utforming og plassering av bygninger bør

skje i samarbeid med den kommunale bygningsmyndighet.» Videre heter det i bokstav d): «For alle byggetiltak som

innebærer nybygg (jfr. spesifiserte dispensasjonsbestemmelser § 3 pkt. 1.3) vil det bli stilt særskilte krav til søker om

dokumentasjon av behovet for tiltaket. Alle søknader om nybygg skal opp til behandling i nasjonalparkrådet for uttalelse.

Tiltaket kan bli avventet vurdert til neste rullering av forvaltningsplanen.» I bokstav f) er det angitt at: «Mindreutvidelse 

regnes som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, dog ikke større enn 10 m2. Dersom det er mest formålstjenlig,

kan det gis tillatelse til frittstående uthus istedenfor tilbygg.»

Av saksfremstillingen går det frem at det er søkt om riving av eksisterende uthus, samt oppføring av 
nytt og større uthus. Utvidelsen er på til sammen 3m2.

Direktoratet peker på at § 3 pkt. 1.3 bokstav d) i verneforskriften etter vårt syn ikke åpner for å gi 
tillatelse til omsøkte tiltak idet omsøkte tiltak gjelder riving av eksisterende uthus, samt oppføring 
av nytt og større uthus. Omsøkte tiltak representerer slik direktoratet ser det oppføring av en ny 
bygning og det legges derfor til grunn at verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav d) ikke kan anvendes 
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for omsøkte tiltak selv om uthuset skal føres opp på samme sted, med omtrent samme utforming og 
størrelse.

Tiltaket må derfor vurderes etter verneforskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse i 
naturmangfoldloven § 48 første alternativ. 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. 

Bestemmelsen har to vilkår, som begge må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Det
kan gis dispensasjon dersom tiltaket «ikke strider mot vernevedtakets formål, og ikke kan påvirke
verneverdiene nevneverdig.» Dersom begge vilkår er oppfylt kan det vurderes om det skal gis
dispensasjon.

I vurderingen av om et tiltak eller en aktivitet er i strid med verneformålet må det gjøres en
konkret vurdering av det omsøkte tiltakets eller aktivitetens art, plassering, varighet og omfang. I
denne vurderingen står kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 sentralt.

Av saksfremstillingen går det frem at det ikke foreligger opplysninger i register (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, verken direkte
eller i umiddelbar nærhet. På bakgrunn av tilgjengelig vitenskapelig – og erfaringsbasert
informasjon er det konkludert med at det finnes tilstrekkelig kunnskap for å si at omsøkte tiltak
ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller være en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem. Det pekes på at omsøkte tiltak ikke vil medføre noe 
økt belastning på området enn det har vært i «nyere» tid knyttet til jakt, fangst og fiske, selv om 
utleiefrekvensen vil komme tilbake på et tidligere nivå. Oppføring av det nye uthuset skal skje på
samme sted som tidligere. Det legges dermed til grunn at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å 
fatte vedtak i saken. Føre-var prinsippet tillegges derfor mindre vekt.

Omsøkte tiltak vil ikke føre til en økning i antall bygninger i verneområdet. Størrelsen på det nye 
uthuset er 13 m2, noe som utgjøre en utvidelse på 3m2 i forhold til det opprinnelige uthuset. 
I retningslinjene i forvaltningsplanen som omhandler mindre utvidelser av eksisterende bygninger
heter det at: «Mindre utvidelse regnes som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, dog ikke større 
enne 10 m2. [….].» Nasjonalparkstyret har derfor lagt til grunn at en utvidelse på inntil 3m2, er i 
tråd med retningslinjene i det opprinnelig størrelse på uthuset var 10m2. Direktoratet er ikke uenig 
med nasjonalparkstyret i at formuleringen i forvaltningsplanen kan tolkes slik styret har gjort i 
denne saken. Hvorvidt formuleringen i forvaltningsplanen er presis nok kan nok diskuteres, og 
direktoratet støtter derfor styret i at retningslinjene rundt dette temaet bør tydeliggjøres i arbeidet 
med revisjon av forvaltningsplanen.

Etter en helhetsvurdering av omsøkte tiltak og effektene tiltaket vil kunne ha for verneverdiene har
direktoratet kommet til at det kan gis tillatelse til tiltaket med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.
Det er i vurderingen lagt særlig vekt på at tiltaket ikke fører til en økning i antall bygninger i
verneområdet, og at tiltaket ikke vil medføre noe økt belastning på området enn det har vært i
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«nyere» tid knyttet til jakt, fangst og fiske, selv om utleiefrekvensen vil komme tilbake på et 
tidligere nivå.

Vedtak:
Miljødirektoratet gir i medhold av naturmangfoldloven § 48 Værdalsbruket AS tillatelse til
riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt uthus på samme sted innenfor et areal på 13m2.

Tillatelsen gis med de vilkår som følger av Nasjonalparkstyrets vedtak av 18. februar 2015.

Miljødirektoratets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre etter forvaltningslovens § 28.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Berit Lein Olav Nord-Varhaug
Avdelingsdirektør seksjonsleder

Kopi til:
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Postboks 132 7702 STEINKJER
Verdalsbruket AS Smålandsv. 25 7660 VUKU
Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyret for Postboks 2600 7734 STEINKJER
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerhte-Trööndelagen 
fylhkenålma

Postboks 2600 7734 Steinkjer
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ID Tittel Frist Status Kategori Type Vedlegg

OP2019/0751
Bygningskontroll 2014-
2019
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Annet (utdypes i
merknadsfeltet)

0 vedlegg
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Ingen feltaktiviteter registrert

VEDLEGG (7)

Om installasjonen
ID I2022/25526

Kategori Bygninger

Tilstand God

Type Hytte

Verneområde Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere (VV00001562)

Oppdrag Bygningskontroll 2014-2019 (OP2019/0751)

Anlagt dato 2015

Areal 61 m²

Lengde 9 m

Bredde 6,78 m

Eierforhold Privat

Eier Verdlasbruket

Etablert av forv.myndighet Nei

Beskrivelse Hytte inkl ovebygd altan 9x6,78 Uthus;4,17x2,55 utedo 1,04x1,04
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Vuku, 7. april 2014

Innherred samkommune
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7650 Verdal

SØKNAD OM RAMMETILLATELSE – NY HYTTE VED BELLINGSTJØNNIN (1721/200/1)
Vedlagt er tegninger for planlagt hytte samt kart som viser beliggenhet for eksisterende og planlagt 
hytte med frittliggende uthus.

Værdalsbruket har siden 1936 hatt hytte i Lakadalen, nærmere bestemt ved Bellingstjønna. Hytta
har i alle år vært benyttet i forbindelse med utleie av jakt og fiske, samt annet friluftsliv. Hytteutleie, 
gjerne i kombinasjon med jakt og fiske er den eneste næringsaktiviteten Værdalsbruket har i 
området. Hytten er en av våre mest populære utleiehytter og benyttes gjennom hele året med unntak 
av våren når føreforholdene gjør det vanskelig å ta seg innover. Leieinntekter fra utleie var i 2013 
kr. 60000,-. Inntekter fra salg av jakt og fiske kommer i tillegg. Det er således relativt store 
inntekter knyttet til bygningen. Det politiske miljøet oppfordrer til næringsmessig utnyttelse av 
verneområdene, og vi mener at tilrettelegging for friluftsliv i form av utleiehytter med en standard 
tilpasset tiden er en naturlig oppfølging av dette. 
Dagens hytte har et bebygd areal (BYA) på 58 kvm. I tillegg kommer en frittstående utedo på i 
overkant av 1 kvm. Hytta er preget av tidens tann, og vi får stadig tilbakemeldinger fra leietagere 
om at standarden ikke er slik man forventer på en utleiehytte. Råteproblemer/ fukt under gulvet
kombinert med at det ikke er mulig å holde mus ute gjør at hytta ikke alltid er like innbydende. 
Forfallet har kommet såpass langt at vi anser det som ufornuftig å forsøke på en omfattende 
restaurering. 
Det er også et problem at plasseringen gjør at hytta fyker ned om vinteren slik at det er mye arbeid 
før man kommer seg inn. Det er ønskelig å flytte tomta ca. 20 meter for å unngå dette problemet. 
Videre er det nødvendig å kunne benytte den gamle hytta som bosted under byggearbeidet. Det 
søkes om tillatelse til å rive den gamle hytta så snart den nye er ferdig. Det presiseres at den nye 
hytta ikke kommer i tillegg til eksisterende, men til erstatning for denne. Selv om det planlegges 
nye bygninger mener vi at saken ikke må behandles som nybygg, men som en restaurering siden 
antallet bygninger forblir uendret.
Som vedlagte tegning viser er det tenkt bygd en tømmerhytte av typen «Flåtjønn» levert av 
Øverbygg AS. Den gamle hytta er også en tømmerhytte, men den har kledning ytterst ettersom 
tømmerveggene viste tegn til råteangrep for relativt lang tid tilbake. En ny tømmerhytte med torvtak 
oppfyller slik vi ser det kravet til tradisjonell byggeskikk. Den nye hytta har et bebygd areal på 68 
kvm. og et bruksareal (BRA) på 58 kvm. Dette er inkludert overbygd terrasse. Uten overbygd 
terrasse er bruksarealet ca. 41 kvm. og bebygd areal 47 kvm. Basert på våre erfaringer er 3 soverom 
+ hems et minimum av overnattingsplass i en utleiehytte. Det er i hovedsak grupper som leier hytta, 
og i de tilfeller det er familier, er de ofte 2 familier som reiser sammen.
Området er regulert til LNFR i arealdelen. Hytten har et bebygd areal på 68 kvm, og ligger godt 

innenfor rammene i kommuneplanen hvor det tillates hytte inntil 90 kvm. Terrasse tillates inntil 30 
kvm. Totalt bebygd areal tillates inntil 120 kvm. Verneforskriften setter rammer for utvidelse av 

Værdalsbruket AS



eksisterende bygg. Utvidelse tillates med inntil 30%, men begrenset oppad til 10 kvm. Det betyr at 
hytta kan utvides inntil 68 kvm. med utgangspunkt i at dagens hytte er 58 kvm. Planlagt hytte er 
således innenfor rammen også medberegnet overbygd terrasse.
I tillegg til hytten er det nødvendig med et uthus (vedskjul, lager og utedo) på 14 kvm. i reisverk. 
Denne bygningen vil også ha torvtak. Vi ser det som en klar fordel å ha utedoen som et eget bygg 
ved siden av. Størrelsen er et minimum for å kunne lagre nok ved og gass for hele 
barmarksesongen.
Totalt bebygd areal inkl. overbygd terrasse blir 82 kvm. Dette er 13 kvm. over det som i 
utgangspunktet tillates etter verneforskriften, men godt innenfor rammen i kommuneplanen. Hvis 
en ser bort fra overbygd terrasse på kortenden av hytta er BRA 48,3 og BYA 55,1. Totalt bebygd 
areal inkl. uthuset blir da 69 kvm noe som er innenfor begrensningen verneforskriften setter. Vi 
mener imidlertid at man med å bryte fasaden med en «bukk» slik tegningen viser, får en hytte som 
fremstår bedre enn om man har en standard gavlvegg. Vi kan heller ikke se at det har den store 
praktiske betydningen om man har en platting på bakken eller en normal terrasse. Vi søker derfor i 
utgangspunktet om at man dispenserer fra verneforskriften og tillater overbygd terrasse i henhold til 
tegningene. 
Oppsummert søkes det om følgende:

1. Tillatelse til riving av eksisterende hytte. Brennbart materiale vil bli destruert på tomten, 
resten bringes til bygds og leveres på godkjent mottak.

2. Dispensasjon fra reguleringsformålet og verneforskriften til oppføring av ny hytte av typen 
«Flåtjønn» på 68 kvm. og tilhørende uthus på 14 kvm. bebygd areal.

Vi håper på positiv behandling av søknaden. Vennligst ta kontakt om det er behov for flere eller 
utfyllende opplysninger.

Med hilsen

Anders Børstad
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Avgjørelse i klagesak - Klage på dispensasjon for 
renovering/nybygg av Lakavassbu innenfor Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark.

Værdalsbruket AS gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 tillatelse til 
renovering/nybygg av Lakevassbu innenfor Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. 
I vurderingen er det lagt særlig vekt på at tillatelsen ikke fører til et økt antall 
bygninger i verneområdet, og at det er en utleiehytte som er åpen for 
allmenheten. Klagen fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag tas ikke til følge.

Det vises til Deres klage av 16. september 2014 på vedtak truffet av Blåfjella/Skjækerfjella – Lierne 
nasjonalparkstyre 27. august 2014, samt øvrig korrespondanse i saken.

Bakgrunn for saken
Værdalsbruket AS fikk 18. juni 2014 tillatelse til renovering /nybygg av Lakavassbu/Erbestu. 
Nasjonalparkstyrets begrunnelse for tillatelsen var at Lakavassbu/Erbestu er i så dårlig forfatning at 
det er nødvendig for å kunne opprettholde utleievirksomheten på stedet at det foretas en 
renovering/nybygg. Antall bygninger innenfor nasjonalparken forblir uendret, og arealet på hytten 
er i tråd med retningslinjene i forvaltningsplanen. Siden dette er en utleiehytte som er med på å 
sikre allmennhetens tilgang til området, tillates det oppføring av et nytt uthus med toalettløsning 
etter dagens standard. I tillegg tillates det å flytte den nye hytten ca. 20 meter for å få en bedre 
plassering i terrenget.

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag påklaget vedtaket 7. juli 2014. Klagen gjelder arealutvidelsen 
nybygget medfører både for hytta og uthuset. Det klages også på mangelfull dokumentasjon, 
manglende drøftinger i saksutredningene og begrunnelsen i vedtaket. Det pekes i klagen på at 
dagens hytte med utedo har en grunnflate på 58+1 = 59 m2. Den nye hytta med uthus vil få en 
grunnflate på 68+14=82m2 som medfører en samlet utvidelse på til sammen 39 % noe som er utover 
de retningslinjene som er oppstilt i forvaltningsplanen. Naturvernforbundet ber i klagen om at 
nasjonalparkstyret behandler saken på nytt og fatter et vedtak som er i tråd med forvaltningsplanen 
for nasjonalparken.

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag
Postboks 132
7702 STEINKJER Trondheim, 04.02.2015

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2014/1019

Saksbehandler:
Marte Eliasson
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Værdalsbruket AS kommenterte Naturvernforbundet i Nord- Trøndelag sin klage i brev av 14. august 
2014, og uttalte at de for å imøtekomme ønsket om redusert arealutvidelse vil redusere uthuset til 
10 m2, samt redusere takutstikket på hytta slik at samlet bebygd areal blir totalt 77 m2. Det pekes 
på at de med denne tilpasningen vil tilfredsstille kravet om maksimalt 30% økning i arealet slik 
forvaltningsplanen krever.

Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag 27. august 2014, og 
tok klagen fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag delvis til følge. Nytt vedtak i saken lød som 
følger: «Nasjonalparkstyret gjør om vedtak i sak NP-2014/15 til følgende: Værdalsbruket AS gis dispensasjon til

renovering/nybygg av Lakavassbu med uthus innenfor et areal på hytta til 67 kvm og uthuset til 10 kvm.»

I begrunnelsen for vedtaket viste styret til forvaltningsplanen s. 60 hvor det er angitt følgende: 
«Eksisterende bygningsmasse innenfor nasjonalparken antas å dekke de grunnleggende behovene for landbruk, reindrift og 

friluftsliv. Man må likevel regne med at behov for justeringer og tilpasninger i bygningsmassen over tid. Bruken endrer seg 

med tida og samfunnsutviklingen for øvrig, bygninger må tilpasses nye bruksformål eller behov for nye bygninger oppstår. 

Utfordringen blir å holde omfanget av byggevirksomheten på et minimum samtidig som nødvendig behov blir 

tilfredsstillende dekket.

Styret bemerket videre at det mener det foreligger spesielle forhold i denne saken som gir grunnlag for å avvike fra de 

generelle retningslinjene i Forvaltningsplanen, men også vurdere det som turisthytte, som skal vurderes særskilt i 

retningslinjene. Dette er ei utleiehytte som sikrer allmenheten fortsatt tilgang til et område hvor det ikke er andre 

utleiemuligheter.

Styret mener at det på grunn av det begrensede antall utleiehytter og næringsaktører i nasjonalparken medfører at det ikke 

foreligger noen stor fare for presedens.

Styret er opptatt av at antall bygg ikke øker og at utleie kapasitet opprettholdes for allmenheten. Utvidelsen av selve hytta 

er innenfor retningslinjene i Forvaltningsplanen, mens den ekstra arealutvidelsen kommer ved at en fjerner en gammel 

utedo og setter opp et uthus som tilfredsstiller dagens krav til do-løsning, lagring av ved og gass. I tillegg skal uthuset 

fungere som nødløsning i tilfelle brann i hytta.

Styret har ikke lagt vesentlig vekt på punktet om lokal byggeskikk, da man ikke har greidå ha noen felles oppfatning av hva 

som er lokal byggeskikk innenfor nasjonalparken fra Verdal til Lierne. En har registrert at det skal bygges ei lafta hytte med 

torvtak, noe som må regnes som tradisjonell byggeskikk, selv om det er riktig som Naturvernforbundet selv påpeker, at de 

fleste gamle tømmerhyttene etter hvert er blitt bordkledd for å få bort vannet fra tømmeret. Når det gjelder mønehøyden 

så vil den bli høyere enn dagens hytte, men vil ikke avvike noe vesentlig fra andre utleiebygg som finnes i nasjonalparken.

I dialog med utbygger har nasjonalparkforvaltningen tatt opp innspillene til endringer fraNaturvernforbundet og kommet 

Naturvernforbundet noe i møte på arealutnyttelsen slik at det totale arealet blir noe redusert ut fra omsøkt tiltak.

På lik linje med Naturvernforbundet kan heller ikke styret vise til noen vesentlige, varigenegative påvirkninger av 

naturgrunnlaget og verneverdiene i området på grunn av at den gamle hytte og utedoen rives og at det settes opp ei ny 

hytte og et nytt uthus.»

Nasjonalparkstyrets vedtak av 27. august ble på ny påklaget av Naturvernforbundet i Nord-
Trøndelag i brev av 16. september 2014. Denne klagen ble behandlet i møte i nasjonalparkstyret 5. 
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november 2015. Klagen ble ikke tatt til følge, og er derfor oversendt til Miljødirektoratet for 
endelig klagebehandling.

Klagen
I klagen bemerkes det innledningsvis at anførslene i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelags klage av 
7. juli 2014 fortsatt opprettholdes. Videre anføres det at det savnes en prinsipiell drøfting av om 
det er ferdighytte- tilbudet i varekatalogen til et tilfeldig ferdighusfirma som skal gjelde for 
hyttebyggingen i nasjonalparken, eller om det er de vedtatte verneforskriftene og 
forvaltningsplanen som skal være styringsprinsippene i slike saker. Naturvernforbundet i Nord-
Trøndelag er videre overrasket over at presedensfaren ved å tillate tiltaket ikke er drøftet 
nærmere. Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag mener videre at grunnflaten i nybygget kan 
utnyttes mye bedre, og påpeker at det viktige er at arealbruken effektiviseres slik at hytta glir best 
mulig inn i landskapet. Det hevdes at den overbygde terrassen og takhøyden medfører at 
bygningsvolumet blir alt for stort. Klagen opprettholdes derfor til tross for at nasjonalparkstyret har 
vedtatt å redusere størrelsen på uthuset til 10 m2.

Forberedende klagebehandling
Nasjonalparkstyret behandlet klagen fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag i møte 5. november 
2014. I saksfremstillingen vises det her til brev fra Værdalsbruket AS av 9. oktober 2014 med 
kommentarer til Naturvernforbundet i Nord-Trøndelags klage, samt Værdalsbruket AS sine 
kommentarer i brev av 14.august 2014 hvor Naturvernforbundet i Nord-Trøndelags første klage (7. 
juli 2014) ble kommentert. 

Nasjonalparkstyret viser innledningsvis til sin behandlingen av Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag 
sin forrige klage. Det bemerkes videre at utvidelsen av selve hytten er innenfor retningslinjene i 
forvaltningsplanen, mens den ekstra arealutvidelsen kommer ved at en fjerner en gammel utedo og 
setter opp et uthus som tilfredsstiller dagens krav til toalettløsning, lagring av ved og gass. I tillegg 
skal uthuset fungere som en nødbu i tilfelle brann i hytten.

Nasjonalparkstyret påpeker videre at det er opptatt av at antall bygg ikke øker og at 
utleiekapasiteten opprettholdes for allmenheten. Styret viser til at det ikke har lagt vekt på punktet 
om lokal byggeskikk, da man ikke har greid å ha noen felles oppfatning av hva som er lokal 
byggeskikk innenfor nasjonalparken fra Verdal til Lierne. Det er blitt vist til at Bjarnetjern som er 
en tilsvarende hytte som ble bygd i 2003, altså før vernetidspunktet. Naturvernforbundet mener 
dette ikke er noe argument for denne byggesaken, men styret mener at det nettopp dette viser at 
dette er en del av den lokale byggeskikken som rådet på vernetidspunktet. Styret bemerker videre 
at det på grunn av det begrensede antallet utleiehytter og næringsaktører i nasjonalparken ikke 
foreligger noen stor fare for presedens.

Styret bemerker videre at det ikke ser det som sin oppgave og myndighet til å gå inn i detaljer på 
hvordan hytteeier utnytter grunnflaten og bygningsvolumet så lenge styret vurderer at det kan gi 
tillatelse innenfor verneforskriften og de retningslinjer som gjelder. Styret ser det derimot som 
positivt at hytteeierne benytter profesjonelle arkitekter når de skal fornye bygningsmassen. At 
fagfolk kan fornye hyttene med utgangspunkt i tradisjonen fra de gamle fjellhyttene, men samtidig 
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ha bedre forutsetninger til å vurdere plassering i terreng, silhuettvirkning og dempe inntrykk ved 
bruk av forlengelse av taket ser styret på som et kvalitetsstempel på bygningene i verneområdet. 

Nasjonalparkstyret opprettholdt sitt tidligere vurdering, og klagen ble derfor oversendt til 
Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Rettslig grunnlag
Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark ble vernet ved kgl.res. av 17. desember 2004. Formålet med 
vernet er blant annet 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 i Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden 
og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner 
skal ivaretas.

Av verneforskriftens § 3 pkt. 1.1 følger det at området skal vernes mot inngrep av enhver art, 
herunder oppføring av bygninger, andre varig eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, 
vegbygging, bergverksdrift …… og lignende. Kulturminner skal beskyttes mot skade eller 
ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav d) kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til 
ombygging og mindre utvidelser av bygninger.

Forvaltningsplanen har retningslinjer som omtaler byggevirksomhet generelt i pkt. 6.2.

Naturmangfoldloven § 7 angir at miljøprinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet.

Miljødirektoratets vurdering
Klagen gjelder både størrelsen, utformingen og utnyttelsen av grunnflaten av bygningene. Det pekes 
på at utformingen ikke er i samsvar med retningslinjene som er oppstilt i forvaltningsplanen, og det 
er videre stilt spørsmål ved styrets vurdering knyttet til presedensvirkningen av vedtaket.

Klageinstansen kan etter forvaltningsloven § 34 prøve alle sider av saken ved klagebehandlingen, 
herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Klageinstansen kan videre selv treffe vedtak i saken,
eller oppheve vedtak og sende saken tilbake til underinstansen for helt eller delvis ny behandling.

Tillatelsen er hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav d) som åpner for at 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til ombygging og mindre utvidelse av bygninger. I 
forvaltningsplanen er det laget retningslinjer for byggevirksomhet. Her er det (på. S.62) i pkt. 6.2 
bokstav b) angitt følgende: «For all byggevirksomhet i verneområdet skal det tas hensyn til utforming og plassering 

slik at man oppnår best mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk. Utforming og plassering av bygninger bør 

skje i samarbeid med den kommunale bygningsmyndighet.» Videre heter det i bokstav d): «For alle byggetiltak som 

innebærer nybygg (jfr. spesifiserte dispensasjonsbestemmelser § 3 pkt. 1.3) vil det bli stilt særskilte krav til søker om 

dokumentasjon av behovet for tiltaket. Alle søknader om nybygg skal opp til behandling i nasjonalparkrådet for uttalelse. 

Tiltaket kan bli avventet vurdert til neste rullering av forvaltningsplanen.» I bokstav f) er det angitt at: «Mindre 
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utvidelse regnes som inntil 30 % av eksisterende grunnflate, dog ikke større enn 10 m2. Dersom det er mest formålstjenlig, 

kan det gis tillatelse til frittstående uthus istedenfor tilbygg.»

Av saksfremstillingen går det frem at det er søkt om riving av eksisterende hytte og uthus, samt 
oppføring av ny og større hytte og uthus. Det går frem av saken at tilstanden til eksisterende hytte 
er svært dårlig, og det er ikke omtvistet at det er behov for en ny hytte og et uthus som dekker 
lagringsbehov og toalettløsning. 

Direktoratet vil innledningsvis peke på at § 3 pkt. 1.3 bokstav d) i verneforskriften etter vårt syn 
ikke åpner for å gi tillatelse til omsøkte tiltak idet det omsøkte tiltaket verken er ombygging eller 
mindre utvidelse av bygninger. Tiltaket omfatter slik direktoratet ser det nybygg, både når det 
gjelder hytta og uthuset idet eksisterende bygninger skal rives og føres opp på nytt.
Verneforskriften har ingen hjemmel som åpner for nybygg av hytter og uthus, og tiltaket må derfor 
vurderes etter verneforskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse i naturmangfoldloven § 48 
første alternativ.

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. I behandlingen av søknader om dispensasjon etter
naturmangfoldloven § 48 skal også de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 
vurderes.

Bestemmelsen har to vilkår, som begge må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon.Det
kan gis dispensasjon dersom tiltaket «ikke strider mot vernevedtakets formål, og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig.» Dersom begge vilkår er oppfylt kan det vurderes om det skal gis 
dispensasjon. 

I vurderingen av om et tiltak eller en aktivitet er i strid med verneformålet må det gjøres en 
konkret vurdering av det omsøkte tiltakets eller aktivitetens art, plassering, varighet og omfang. I 
denne vurderingen står kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 sentralt. 

Av saksfremstillingen går det frem at det ikke foreligger opplysninger i register (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, verken direkte 
eller i umiddelbar nærhet. På bakgrunn av tilgjengelig vitenskapelig – og erfaringsbasert 
informasjon er det konkludert med at det finnes tilstrekkelig kunnskap for å si at omsøkte tiltak 
ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller være en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem. Oppføring av de nye bygningene skal skje på 
tilnærmet samme sted som tidligere, og det legges til grunn at tiltaket ikke vil stride mot formålet 
med vernet og heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Det legges dermed til grunn at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å fatte vedtak i saken. Føre-var prinsippet tillegges derfor 
mindre vekt.

Omsøkte tiltak vil ikke føre til en økning i antall bygninger i verneområdet, og det er dokumentert 
at hytten er i så dårlig forfatning at det for å opprettholde utleievirksomheten er nødvendig med 
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total renovering/nybygg. Størrelsen på den nye hytten er 68 m2, noe som utgjøre en utvidelse på 
10m2 i forhold til opprinnelig hytte. Dette er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen som 
omhandler mindre utvidelser av eksisterende hytter. Det er videre i klagen anført at utnyttelsen av 
grunnflaten er for dårlig, og at overbygget over terrassen er altfor stort. Tiltakshaver har imidlertid 
opplyst om at det ikke er ønskelig at boarealet økes blant annet på grunn av at det blir en 
utfordring knyttet til oppvarming. Det er også pekt på at omsøkte størrelse på hytten er ideell i 
forhold til den kundemassen som ønsker å benytte utleiehyttene. Direktoratet vil på samme måte 
som styret ikke blande seg inn i hvordan tiltakshaver utnytter grunnflaten, så lenge utvidelsen av 
hytten er innenfor de rammer som verneforskriften og forvaltningsplanen har oppstilt.

Når det gjelder retningslinjene om lokal byggeskikk er det pekt på fra styrets sin side at en ikke har 
greid å ha noen felles oppfatning av hva som er lokal byggeskikk innenfor nasjonalparken fra Verdal 
til Lierne. Av saksfremstillingen går det frem at aktuelle hyttemodell er en tradisjonell hytte og 
bygningskropp med røtter tilbake til de gamle fjellhyttene. Det er videre søkt å tilpasse hytten slik 
at den glir godt inn i terrenget uten å gi stor silhuettvirkning. Direktoratet vil bemerke at lokal 
byggeskikk i mange tilfeller kan være vanskelig å dokumentere. I dette tilfelle har en brukt 
profesjonelle aktører for å tilpasse den til terrenget og den bruken tiltakshaver har behov for.
Direktoratet ser på samme måte som styret positivt på dette.

Det er tillegg gitt tillatelse til oppføring av et uthus på 10m2 for å dekke behov for toalettløsning og 
lagring av ved, gass m.m. Uthuset skal ikke isoleres, og det er pekt på at det er et reelt behov for et 
uthus av en slik størrelse for å dekke lagringsbehovet. Direktoratet er på samme måte som klager 
enig i at uthuset er stort. På den annen side er dette en utleiehytte som er åpen for allmenheten, 
og det er derfor sannsynlig at både bruk og behov for lagring er større sammenliknet med private 
hytter. 

Etter en helhetsvurdering av omsøkte tiltak og effektene tiltaket vil kunne ha for verneverdiene har 
direktoratet kommet til at det kan gis tillatelse til tiltaket med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
Det er i vurderingen lagt særlig vekt på at tiltaket ikke fører til en økning i antall bygninger i 
verneområdet, og at dette er en utleiehytte som er åpen for allmenheten. Det er videre lagt vekt 
på at det er få utleiehytter og næringsaktører innenfor nasjonalparken. Direktoratet vil understreke 
at det er foretatt en konkret helhetsvurdering, og at det er lagt avgjørende vekt på de særlige 
forholdene knyttet til denne hyttens behov for renovering i vurderingen av om det skal gis tillatelse. 
Tillatelsen vil derfor etter direktoratets syn ikke skape press for flere liknende tillatelser.

Vedtak:

Miljødirektoratet gir i medhold av naturmangfoldloven § 48 Værdalsbruket AS tillatelse til 
renovering/nybygg av Lakevassbu innenfor et areal på 67 m2, samt oppføring av uthus på 10m2.  
Tillatelsen gis med de vilkår som følger av Nasjonalparkstyrets vedtak av 18. juni 2014, foruten 
pkt.1.

Miljødirektoratets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre etter forvaltningslovens 
bestemmelser.
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Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella - Skjækerfjella / 
Låarte - Skæhkere nasjonalpark - bygging av ny hytte til erstatning 
for eldre eksisterende hytte i Skjækerdalen Verdal  AS 
Værdalsbruket

Det vises til søknad fra AS Værdalsbruket datert 16. desember 2009 der det søkes om 
dispensasjon fra vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark for å erstatte eldre eksisterende hytte med ny hytte på samme sted og i samme 
størrelse. Søknaden ble sendt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på høring til 
representantene i Nasjonalparkrådet den 6. januar 2010, med høringsfrist 1. februar 2010. Av 
de fire representantene som avga høringsuttalelse var det ingen som hadde noen anmerkninger 
til søknaden.

Området inngår i bruksområde Bl. Hytten ligger ca. 270 meter innenfor grensen for 
nasjonalparken. Eksisterende hytte på 34 m2 er en eldre tømmerhytte med utvendig kledning. 
Siste omfattende restaurering ble gjort i 1974, men tømmerkassen er betydelig eldre. På taket 
er det lagt blikkplater. Etter søkers vurdering vil det ikke være fornuftig å reparere 
eksisterende hytte. Til dette har forfallet kommet for langt. Det vurderes som mer fornuftig å 
bygge en ny hytte i tilsvarende stil og størrelse. Tegningene som ligger vedlagt viser at den 
planlagte hytten vil bli produsert i tømmer og med torvtak. Bruksarealet er 35,9 m2. Hytten er 
tenkt plassert på eksakt samme tomt som den eksisterende. Hytten er omkranset av granskog 
og ligger godt skjult like ved seterstien som går innover dalen fra Vollavollen. Det ønskes 
også tillatelse til å bygge et uthus (vedskjul og utedo) på 12 m2, med torvtak. Uthuset vil ligge 
ca. 5 meter fra hytten. Bruken vil bli som tidligere, ved utleie til jegere og andre 
friluftsinteresserte. 

Fylkesmannens vurdering
Aktiviteter som dette er ikke spesifikt nevnt i verneforskriften, og søknaden skal derfor i 
utgangspunktet behandles etter nasjonalparkenes verneforskrift § 4 «Generelle 
dispensasjonsbestemmelser». Forvaltningsmyndigheten kan innvilge dispensasjon fra 
vernebestemmelsene som omhandler tiltak som går på: 

 Når formålet med fredning krever det
 For vitenskaplige undersøkelser 
 Arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning
 Andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet
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Etter at den nye naturmangfoldloven trådte i kraft den 1. juli 2009 skal imidlertid alle 
søknader som omfattes av den generelle dispensasjonsbestemmelsen vurderes etter 
naturmangfoldlovens § 48 (dispensasjon fra vernevedtak).

Tiltaket vil kunne medføre en viss økning av ferdselen i området, men ikke i et slikt omfang 
at det vil kunne forringe artsmangfoldet med deres leveområder og bestander. Tiltaket vil 
heller ikke påvirke naturverdiene eller vernets formål i mer negativ retning enn den 
nåværende hytta antas å ha gjort.

Det er spesielt viktig for fylkesmannen at den samlede bygningsmassen ikke øker innenfor 
nasjonalparken og ser det derfor som viktig at søknaden omfatter riving av gammel hytte. 
Faren for presedens vil være mindre når tiltaket er knyttet opp mot eksisterende bygning i 
nasjonalparken. I forbindelse med eksisterende hytter er det viktig at man har muligheten til å 
ha en forsvarlig søppel- og avfallshåndtering. Uthuset bør være av en slik standard at man kan 
lagre søppel og avfall der uten at dyr og fugler har muligheten til å få tilgang til dette. 
Fylkesmannen innvilger derfor dispensasjon fra verneforskriften for Blåfjella-
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalparker. 

Vedtak:
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf § 4 «Generelle dispensasjonsbestemmelser» i 
verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004) har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fattet 
følgende vedtak:

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gir AS Værdalsbruket tillatelse til å rive eksisterende 
hytte og oppføre ei ny hytte på 35,9 m2 m/uthus på 12 m2 som omsøkt. 

 Det gis dispensasjon for bruk av snøscooter i en dag for frakt av utstyr i forbindelse 
med byggingen. 

 Siste kjøredag settes til 1. mai 2010.
 Det gis dispensasjon for bruk av helikopter i en dag for frakt av utstyr i forbindelse 

med byggingen. 
 Det pliktes å føre kjørebok før kjøringen/flygingen starter den aktuelle dagen. 

Kjøreboka og kjøretillatelsen skal medbringes på turen og fremvises på forelangende 
ved kontroll.

 Kjøreboka skal returneres til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter endt sesong og 
senest 1. oktober 2010.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i 
naturmangfoldsloven (Jf forskrift om vern av Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere 
nasjonalpark) og gjelder bare for den delen av løypetraséen som ligger innenfor 
nasjonalparken. Kommunens godkjenning og grunneieres tillatelser må også innhentes. 
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I medhold av forvaltningslovens kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal 
stiles til Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim, og sendes Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag, 7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Svein Karlsen
(e.f.)
Miljøverndirektør

Inge Hafstad
Rådgiver
Miljøvernavdelingen

Vedlegg:
1. Kjørebok for snøscooter og helikopter

Kopi til:
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag 7760 Snåsa
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Postboks 132 7701 Steinkjer
Direktoratet for naturforvaltning Tungasletta 2 7485 TRONDHEIM
Statens naturoppsyn Tungasletta 2 7485 Trondheim
Verdal kommune Rådhusgt 17 7650 Verdal
Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Johannes 
Sandstad

Fylkets Hus 7735 STEINKJER

Skæhkere Sijte v/Hans Erik Sandvik 7760 Snåsa


