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Navn: Inge Hafstad

Mottaker: Miljødirektoratet

SØKNAD

Tiltak

Søkes det på vegne av statsforvalter eller verneområdeforvalter? Verneområdeforvalter

Oversikt over alle tiltak

Pri. Navn på tiltaket Tiltakskategori Tiltakstype Verneområde Øk. ansvarlig Beløp

1
Ny bru over
Tjallbekken

Tilrettelegging
og
informasjon

Opparbeide
sti/kanalisering

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 90 000

2
Klopp/kavellegging
Heggsjøstien

Tilrettelegging
og
informasjon

Opparbeide
sti/kanalisering

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 80 000

3
Oppgradering av
hovedinnfallsport

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av
innfallsport/P‐
plass

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 200 000

4
Oppgradering av
hovedinnfallsport

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av
innfallsport/P‐
plass

Lierne
nasjonalpark/Lijre
(VV00002334)

Forvaltningsm. 150 000
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5
Harbakvollen ‐
forsterking av
kjøretrasé

Tilrettelegging
og
informasjon

Opparbeide
sti/kanalisering

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 120 000

6
Fotografering av
bygninger i Skjækra
LVO

Kartlegging Annen kartlegging
Skjækra
landskapsvernområde
(VV00002335)

Lokalt SNO 75 000

7
Skilting langs
Heggsjøstien

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av skilt
og/eller infotavle

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 15 000

8
Tilrettelegging ved
rasteplasser

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Skjækra
landskapsvernområde
(VV00002335)

Lokalt SNO 10 000

9
Tilrettelegging ved
rasteplasser

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Lokalt SNO 10 000

10
Utskifting av bru
over Storsteinelva

Tilrettelegging
og
informasjon

Opparbeide
sti/kanalisering

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 200 000

11
Tilrettelegging
friluftsliv ‐
hovedinnfallsportene

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 80 000

12
Tilrettelegging
friluftsliv ‐
hovedinnfallsporten

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Lierne
nasjonalpark/Lijre
(VV00002334)

Forvaltningsm. 20 000

13
Kloppbru mellom
Rognåsen og Kjølen

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Skjækra
landskapsvernområde
(VV00002335)

Forvaltningsm. 10 000

14
Flytting av
nasjonalparkbautaen

Tilrettelegging
og
informasjon

Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 25 000

15
Restaurering av
Lakavasstien

Tilrettelegging
og
informasjon

Opparbeide
sti/kanalisering

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 200 000
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16
Informasjonsplakater
etter ny
designmanual

Tilrettelegging
og
informasjon

Oppføring av skilt
og/eller infotavle

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 30 000

17
Forsterking av
kjøretrasé inn til
Hykla

Annet
Annet (utdypes i
beskrivelsesfeltet)

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 300 000

18
Klopplegging av sti ‐
Li‐fjellet

Tilrettelegging
og
informasjon

Opparbeide
sti/kanalisering

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Forvaltningsm. 75 000

19 Ferdselstellere Kartlegging Annen kartlegging

Blåfjella‐
Skjækerfjella/Låarte‐
Skæhkere
nasjonalpark
(VV00001562)

Lokalt SNO 1

1 690 001

Ny bru over Tjallbekken

Prioritet: 1
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Opparbeide sti/kanalisering
Fylke: Trøndelag
Kommune: Lierne
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Ny bru over Tjallbekken
Beskrivelse av tiltaket:
Ny bru over Tjallbekken. Brua er en del av stien opp til Lakavatnet, og er en sekundær innfallsport, jf. godkjent
besøksstrategi. Brua ble i løpet av vinteren/våren 2021 tatt av ismasser i forbindelse med flom, tross relativt god
høyde over bekken. Det har mest sannsynlig bygget seg opp en ispropp som har forårsaket skaden. Tiltaket er
allerede tildelt tiltaksmidler høsten 2021, med mål om å komme i gang med klargjøring av fundamenter samt
opprydding. For å få fullfinansiert hele prosjektet er det behov for ytterligere midler i 2022.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 90 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Klopp/kavellegging Heggsjøstien

Prioritet: 2
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Opparbeide sti/kanalisering
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Fylke: Trøndelag
Kommune: Snåsa
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Klopp/kavellegging Heggsjøstien
Beskrivelse av tiltaket:
Hovedinnfallsporten ved Grønningsgrubba i Snåsa kommune. Ferdigstillelse av klopp/kavellegging Heggsjøstien.
Arbeidet ble påbegynt i 2021 i forbindelse med fellesprosjekt mellom Statskog SF og Snåsa fjellstyre.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 80 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Oppgradering av hovedinnfallsport

Prioritet: 3
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av innfallsport/P‐plass
Fylke: Trøndelag
Kommune: Verdal
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Oppgradering av hovedinnfallsport
Beskrivelse av tiltaket:
Oppgradering av hovedinnfallsport etter ny designmanual. Prosjektering gjort av Lierne nasjonalparksenter i
samarbeid med NP‐forvalter. Midler til prosjektering i tråd med besøksstrategi søkes via midler til forvaltningsplan/
besøksstrategi (1420.21‐midler). Her søkes det om midler til investering i de fysiske tiltakene. I 2022 vil
hovedinnfallsportene i Steinkjer og Verdal prioriteres. For 2022 prioriteres det som kommer inn under "Grunnpakke
pr. hovedinnfallsport ‐ minimum oppgradering i forhold til ny merkevare". Prosjektbeskrivelsen gjelder for Snåsa og
Lierne, men gjelder også hovedinnfallsportene i Verdal og Steinkjer.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 200 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Oppgradering av hovedinnfallsport

Prioritet: 4
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av innfallsport/P‐plass
Fylke: Trøndelag
Kommune: Lierne
Verneområde: Lierne nasjonalpark/Lijre (VV00002334)
Navn på tiltaket: Oppgradering av hovedinnfallsport
Beskrivelse av tiltaket:
Oppgradering av hovedinnfallsport etter ny designmanual. Prosjektering gjort av Lierne nasjonalparksenter i
samarbeid med NP‐forvalter. Midler til prosjektering i tråd med besøksstrategi søkes via midler til forvaltningsplan/
besøksstrategi (1420.21‐midler). Her søkes det om midler til investering i de fysiske tiltakene. For 2022 prioriteres
det som kommer inn under "Grunnpakke pr. hovedinnfallsport ‐ minimum oppgradering i forhold til ny merkevare".
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Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 150 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Harbakvollen ‐ forsterking av kjøretrasé

Prioritet: 5
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Opparbeide sti/kanalisering
Fylke: Trøndelag
Kommune: Verdal
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Harbakvollen ‐ forsterking av kjøretrasé
Beskrivelse av tiltaket:
Arbeidet med å forsterke kjøretrasé for ATV fra Melaslætta og inn til Harbakvollen i Skjækerdalen startet i 2021.
Miljødirektoratet har ved to anledninger stadfestet nasjonalparkstyrets vedtak om barmarkskjøring inn til
Harbakvollen i forbindelse med klagebehandling (brev fra Mdir datert 25. mars 2015 og brev datert 26. januar 2016).
Miljødirektoratet er tydelig på at Harbakvollen Seterlag må finne en fast trasé for barmarkskjøringen inn til
Harbakvollen slik at antall kjøretraseer begrenses innenfor nasjonalparken. Det bør bli gjort forebyggende arbeid for
å hindre slitasjeskader. I 2020 ble det bygget bru over elva Skjækra, og dette tiltaket som ble igangsatt i 2021 er en
videreføring av dette prosjektet. SNO vil bli bedt om å stille SNO‐ressurser til rådighet under utbedringen av
traseen. Det vil bli benyttet klopper og GEO‐nett for å forsterke traseen. Legger ved nasjonalparkstyrets vedtak
datert 10. mars 2021 der det gis tillatelse til forsterking av traseen.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 120 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Nei
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Fotografering av bygninger i Skjækra LVO

Prioritet: 6
Tiltakskategori: Kartlegging
Tiltakstype: Annen kartlegging
Fylke: Trøndelag
Kommune: Steinkjer
Verneområde: Skjækra landskapsvernområde (VV00002335)
Navn på tiltaket: Fotografering av bygninger i Skjækra LVO
Beskrivelse av tiltaket:
Fotografering av alle bygninger i Skjækra landskapsvernområde, slik at vi kan sammenligne bildene med de som ble
tatt i 2005. Viktig med en statusoppdatering i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen. Tjenestekjøp fra
SNO til Snåsa fjellstyre og Steinkjer kommuneskoger.

Økonomisk ansvarlig: Lokalt SNO
Navn på SNO‐ansatt: Ole Morten Sand
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 75 000
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
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Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Nei
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? 

Skilting langs Heggsjøstien

Prioritet: 7
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av skilt og/eller infotavle
Fylke: Trøndelag
Kommune: Snåsa
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Skilting langs Heggsjøstien
Beskrivelse av tiltaket:
Hovedinnfallsporten Grønningsgrubba i Snåsa kommune. Skilting langs Heggsjøstien. Arbeidet med
klopp/kavellegging av stien ble påbegynt i 2021 i forbindelse med fellesprosjekt mellom Statskog SF og Snåsa
fjellstyre. Behov for informasjonsskilt i tråd med designmanualen langs stien.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 15 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Tilrettelegging ved rasteplasser

Prioritet: 8
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Steinkjer
Verneområde: Skjækra landskapsvernområde (VV00002335)
Navn på tiltaket: Tilrettelegging ved rasteplasser
Beskrivelse av tiltaket:
Tilrettelegging ved rasteplasser. Skjøtsel ‐ vedsekker på rasteplasser. På enkelte av de mest brukte rasteplassene inn
til Skjækervatnet oppstår det stor slitasje på vegetasjonen når man skal skaffe seg brensel til bål. Innkjøp og
utkjøring av vedsekker av Steinkjer Kommuneskoger.

Økonomisk ansvarlig: Lokalt SNO
Navn på SNO‐ansatt: Ole Morten Sand
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 10 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Tilrettelegging ved rasteplasser

Prioritet: 9
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
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Kommune: Lierne
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Tilrettelegging ved rasteplasser
Beskrivelse av tiltaket:
Tilrettelegging ved rasteplasser. Lierne og Snåsa, spesielt på fiskeplasser, så oppstår det stor slitasje på
vegetasjonen når man skal skaffe seg brensel til bål. Prosjektet startet i 2016 med å frakte ut ved på disse plassene,
noe som har gitt positiv effekt. Ønsker å fortsette med dette slik at vegetasjonen får tid til å ta seg igjen.
Forebygging av slitasje på vegetasjonen. Tiltaket gjelder både Blåfjella‐Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne
nasjonalpark i Snåsa og Lierne kommuner.

Økonomisk ansvarlig: Lokalt SNO
Navn på SNO‐ansatt: Ole Morten Sand
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 10 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Utskifting av bru over Storsteinelva

Prioritet: 10
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Opparbeide sti/kanalisering
Fylke: Trøndelag
Kommune: Snåsa
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Utskifting av bru over Storsteinelva
Beskrivelse av tiltaket:
Hovedinnfallsporten Grønningsgrubba i Snåsa kommune. Vaierbrua over Storsteinelva bør skiftes ut med en mer varig
og sikker konstruksjon. Det skal bygges ei gangbru på 9 meters lengde, med ca. 1 meter indre bredde. Det vil bli
benyttet to ståldragere som bæring, og impregnert trevirke til dekke og rekkverk. Arbeidet med klopp/kavellegging
av stien ble påbegynt i 2021 i forbindelse med fellesprosjekt mellom Statskog SF og Snåsa fjellstyre

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 200 000
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Nei
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Tilrettelegging friluftsliv ‐ hovedinnfallsportene

Prioritet: 11
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Verdal
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Tilrettelegging friluftsliv ‐ hovedinnfallsportene
Beskrivelse av tiltaket:
Tilrettelegging friluftsliv ved hovedinnfallsportene. Gjelder alle hovedinnfallsportene for Blåfjella‐Skjækerfjella
nasjonalpark (kommunene Verdal, Steinkjer, Lierne og Snåsa). Kjøp av tjenester for tilrettelegging for friluftsliv ved
hovedinnfallsportene (snøbrøyting, søppelhåndtering etc.).
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Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 80 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Tilrettelegging friluftsliv ‐ hovedinnfallsporten

Prioritet: 12
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Lierne
Verneområde: Lierne nasjonalpark/Lijre (VV00002334)
Navn på tiltaket: Tilrettelegging friluftsliv ‐ hovedinnfallsporten
Beskrivelse av tiltaket:
Tilrettelegging friluftsliv ved hovedinnfallsporten. Gjelder hovedinnfallsporten for Lierne nasjonalpark. Kjøp av
tjenester for tilrettelegging for friluftsliv ved hovedinnfallsportene (snøbrøyting, søppelhåndtering etc.).

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 20 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Kloppbru mellom Rognåsen og Kjølen

Prioritet: 13
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Steinkjer
Verneområde: Skjækra landskapsvernområde (VV00002335)
Navn på tiltaket: Kloppbru mellom Rognåsen og Kjølen
Beskrivelse av tiltaket:
Kloppbru mellom Rognåsen og Kjølen. Over tid har det blitt større utfordringer i forbindelse vinterflommer, områder
som flommer over og lar seg ikke krysse på vanlige måter. Her har Steinkjer Kommuneskoger bygget flere klopper jf.
vedlagt bilde for å sikre områdene. Det er nå tid for å bygge en tilsvarende klopp mellom Rognåsen og Kjølen på
innfallsportens vinterløype.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 10 000
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Nei
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Flytting av nasjonalparkbautaen

Prioritet: 14
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Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Snåsa
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Flytting av nasjonalparkbautaen
Beskrivelse av tiltaket:
Flytting av nasjonalparkbautaen. Snåsa kommune har vedtatt å flytte kommunens nasjonalparkbauta fra Gressåmoen
til Grønningsområdet. Endelig plassering skal vurderes i sammenheng med fjellstyrets planer om oppgradering av sti
fra Grønningsgrubba til Heggsjøan. Var planlagt utført i 2021, men ble utsatt av kommunen.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 25 000
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Nei
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Restaurering av Lakavasstien

Prioritet: 15
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Opparbeide sti/kanalisering
Fylke: Trøndelag
Kommune: Lierne
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Restaurering av Lakavasstien
Beskrivelse av tiltaket:
Restaurering av Lakavasstien. Det har vært en økende bruk av stien fra innfallsporten i Berglia og opp til Lakavatnet.
Dette har ført til stor slitasje og behov for å legge til rette slik at vi får kanalisert ferdselen slik at det blir mindre
slitasje.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 200 000
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Informasjonsplakater etter ny designmanual

Prioritet: 16
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Oppføring av skilt og/eller infotavle
Fylke: Trøndelag
Kommune: Grong
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Informasjonsplakater etter ny designmanual
Beskrivelse av tiltaket:
Informasjonsplakater etter ny designmanual. Gjelder Blåfjella‐Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne nasjonalpark og
Skjækra landskapsvernområde. Plakater i trå med ny designemanual. Informasjon og Holdningsskapende arbeid i trå
med ny designmanual. Utarbeiding av nye plakater på følgende områder: ‐ 15 stk. søppelplakater, ‐ 15 stk.
symbolplakater søppel, ‐ 15 stk. hundehold, ‐ 15 stk. fremmede arter ‐ ørekyta canadarør, ‐ 15 stk. fjellvettregler.
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Videreføring av arbeidet med å implementere godkjent besøksstrategi.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 30 000
Videreføring av pågående prosjekt? Ja
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Forsterking av kjøretrasé inn til Hykla

Prioritet: 17
Tiltakskategori: Annet
Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet)
Fylke: Trøndelag
Kommune: Lierne
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Forsterking av kjøretrasé inn til Hykla
Beskrivelse av tiltaket:
Forsterking av kjøretrasé inn til Hykla. Låarte sijte ønsker å starte et flerårig prosjekt med å forsterke kjøretraseen
inn til sommerboplassen ved Hykla. Ønsker å benytte klopp og GEO‐nett.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 300 000
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? 

Klopplegging av sti ‐ Li‐fjellet

Prioritet: 18
Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon
Tiltakstype: Opparbeide sti/kanalisering
Fylke: Trøndelag
Kommune: Lierne
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Klopplegging av sti ‐ Li‐fjellet
Beskrivelse av tiltaket:
Klopplegging av sti ‐ Li‐fjellet. Stien opp fra hovedinnfallsporten og opp til nasjonalparkbautaen har fått store
slitasjeskader, særlig i starten. Behov for klopplegging for å minimalisere slitasjen på vegetasjonen. Behov for 1000
meter klopp i 2022. Flerårig prosjekt.

Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 75 000
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja

Ferdselstellere
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Prioritet: 19
Tiltakskategori: Kartlegging
Tiltakstype: Annen kartlegging
Fylke: Trøndelag
Kommune: Steinkjer
Verneområde: Blåfjella‐Skjækerfjella/Låarte‐Skæhkere nasjonalpark (VV00001562)
Navn på tiltaket: Ferdselstellere
Beskrivelse av tiltaket:
Ferdselstellere. Ønske om utsetting av ferdselstellere i prioritert rekkefølge:
i. Gjevsjøstien, ii. "Midtveis" Skjækra LVO, iii. Løvsjølia ‐ Langtjønna, iv. Malså ‐ Kulslivollen, v. Lifjellet ‐ stien opp til
bautaen, vi. Roktdalen ‐ Skjækerstien

Økonomisk ansvarlig: Lokalt SNO
Navn på SNO‐ansatt: Ole Morten Sand
Andre tilskuddsordninger: 
Beløp det søkes om: Kr 1
Videreføring av pågående prosjekt? Nei
Har tiltaket forankring i skjøtelses‐ eller forvaltningsplan? Ja
Er tiltaket flerårig? Ja
Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? 

Vedlegg

Prosjektbeskrivelse ‐ bru over Tjallbekken ‐ Fjellstyrene i Lierne.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Prosjektbeskrivelse budsjett ‐ bru over Tjallbekken ‐ Fjellstyrene i Lierne.pdf (Utgiftsoversikt)
Prosjektbeskrivelse ‐ Heggsjøstien ‐ Statskog SF m.fl..pdf (Prosjektbeskrivelse)
Prosjektbeskrivelse revidert budsjett ‐ Heggsjøstien ‐ Snåsa fjellstyre og Statskog SF.pdf (Utgiftsoversikt)
Prosjektering hovedinnfallsporter ‐ Lierne Nasjonalparksenter.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Prosjektering hovedinnfallsporter ‐ Lierne Nasjonalparksenter.pdf (Prosjektbeskrivelse)
NP‐2021‐10 Blåfjella‐Skjækerfjella nasjonalpark ‐ forsterking av kjøretrasé inn til Harbakvollen ‐ Harbakvollen
seterlag 100321.pdf (Annet)
Prosjektbeskrivelse ‐ delprosjekt 2 ‐ 5 ‐ Statskog SF m.fl..pdf (Prosjektbeskrivelse)
Prosjektbeskrivelse revidert budsjett ‐ Heggsjøstien ‐ Snåsa fjellstyre og Statskog SF.pdf (Utgiftsoversikt)
Prosjektbeskrivelse ‐ delprosjekt 2 ‐ 5 ‐ Statskog SF m.fl..pdf (Prosjektbeskrivelse)
Prosjektbeskrivelse revidert budsjett ‐ Heggsjøstien ‐ Snåsa fjellstyre og Statskog SF.pdf (Utgiftsoversikt)
Innspill bestillingsdialogen ‐ Steinkjer Kommuneskoger.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Innspill bestillingsdialogen ‐ bilde av kloppbru ‐ Steinkjer Kommuneskoger.pdf (Bilde)
Prosjektbeskrivelse ‐ Lakavasstien ‐ Fjellstyrene i Lierne.pdf (Prosjektbeskrivelse)
Prosjektbeskrivelse budsjett ‐ Lakavasstien ‐ Fjellstyrene i Lierne.pdf (Utgiftsoversikt)
Prosjektbeskrivelse og kostnadsoverslag ‐ forsterking av kjøretrase Hykla ‐ Låarte sijte.pdf (Prosjektbeskrivelse)

 Inge Hafstad for STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

Levert 04.01.2022
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Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg:  Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams-møte 
Dato:  Mandag den 7. februar kl. 14:00 – 15:00  
 
Merknader: 
Møteinnkalling med saksdokumenter ble utsendt på e-post tirsdag den 1. februar 2022, samt lagt ut 
på https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/styret/motedokumenter-2022 samme dag.  
 
 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Bente Estil    Leder    Lierne 
Anne Berit Lein    Nestleder   Steinkjer 
 
Forfall 
Kjell Jøran Jåma   Medlem   Sametinget 
 
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn    Stilling        
Inge Hafstad   Fungerende nasjonalparkforvalter 
Sigbjørn Strand   Nasjonalparkforvalter 
Nina Myhr   Statsforvalteren i Trøndelag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/styret/motedokumenter-2022


Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
AU 01/2022         Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra e-post  2022/1407 

møte i AU 13. desember 2021 – 15. desember 2021 
 
AU 02/2022  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – redegjørelse   

til Miljødirektoratet på varsel om mulig omgjøring av vedtak: 

• NP-2021-53 – utvidelse og platting – Skjækervatnet 4 -  2021/8964 
Lise og Petter Dyrstad    

• NP-2021-56 – riving og oppføring av ny Nåvasshytte -  2021/11377 
Snåsa fjellstyre 

• NP-2021-57 – oppføring av sikringsbu ved   2021/11392 
Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 

 
AU 03/2022  Gjennomgang av tildelingene til drift av nasjonalparkstyret  2021/12392 

og tiltaksmidlene 
 
AU 04/2022  Eventuelt       2022/1407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

01/2022 07.02.2022 

 
 
AU-2022-01 Saksframlegg  
Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra e-post møte i AU 13. desember 2021 – 15. 
desember 2021 
 
Dokumenter i saken: 

1. Møteprotokoll fra e-post møte i AU 13. desember 2021 – 15. desember 2021 
 
Annet 
Møteprotokoll fra e-post møte i AU 13. desember 2021 – 15. desember 2021 ble utsendt i e-post 
datert 16. desember 2021. 
 
Behandling i møte: 

• Ingen merknader. 
 
 
Vedtak: 

• Arbeidsutvalget godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra e-post møte i AU 13. 
desember 2021 – 15. desember 2021 

 
Forvalters tilrådning: 

• Arbeidsutvalget godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra e-post møte i AU 13. 
desember 2021 – 15. desember 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

02/2022 07.02.2022 

 
 
AU-2022-02 Saksframlegg  
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – redegjørelse til Miljødirektoratet på varsel om 
mulig omgjøring av vedtak: 

• NP-2021-53 – utvidelse og platting – Skjækervatnet 4 – Lise og Petter Dyrstad 

• NP-2021-56 – riving og oppføring av ny Nåvasshytte – Snåsa fjellstyre 

• NP-2021-57 – oppføring av sikringsbu ved Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. AU-2022-02 vedlegg 1 - varsel om mulig omgjøring av vedtak - Miljødirektoratet 161221 
2. AU-2022-02 vedlegg 2 - vedtak NP-2021-53 - tillatelse til utvidelse og platting - hytte 

Skjækervatnet 4 - Lise og Petter Dyrstad 
3. AU-2022-02 vedlegg 3 - saksfremlegg NP-2021-53 - utvidelse og platting - hytte 

Skjækervatnet 4 - Lise og Petter Dyrstad 
4. AU-2022-02 vedlegg 4 - vedtak NP-2021-56 - tillatelse - riving og oppføring av ny Nåvasshytta 

- Åsvatnet 1 
5. AU-2022-02 vedlegg 5 - saksfremlegg NP-2021-56 - tillatelse - riving og oppføring av ny 

Nåvasshytta - Åsvatnet 1 
6. AU-2022-02 vedlegg 6 - vedtak NP-2021-57 - tillatelse til oppføring av sikringsbu ved 

Nåvasshytta - Snåsa fjellstyre 
7. AU-2022-02 vedlegg 7 - saksfremlegg NP-2021-57 - tillatelse til oppføring av sikringsbu ved 

Nåvasshytta - Snåsa fjellstyre 
8. AU-2022-02 vedlegg 8 - ber om eventuelle kommentarer til varsel om mulig omgjøring av 

vedtak - Lise og Petter Dyrstad 211221 
9. AU-2022-02 vedlegg 8 - ber om eventuelle kommentarer til varsel om mulig omgjøring av 

vedtak – Snåsa fjellstyre 211221 
10. AU-2022-02 vedlegg 10 - merknader til varsel om mulig omgjøring av vedtak - Snåsa fjellstyre 

140122 
 
Bakgrunn 
Miljødirektoratet har i brev datert 16. desember 2021 varslet mulig omgjøring av følgende vedtak 
fattet av Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre den 26. november 2021: 

• NP-2021-53 – utvidelse av hytte og platting – Skjækervatnet 4 – Lise og Petter Dyrstad 

• NP-2021-56 – riving og oppføring av ny Nåvasshytte – Snåsa fjellstyre 

• NP-2021-57 – oppføring av sikringsbu ved Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 
 
Behandling i møte: 

• Ingen merknader. 
 
Vedtak (tilbakemelding til Miljødirektoratet): 
Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre viser til Miljødirektoratets brev 
datert 16. desember 2021 med varsel om mulig omgjøring av følgende vedtak fattet av 
nasjonalparkstyret den 26. november 2021: 

• NP-2021-53 – utvidelse av hytte og platting – Skjækervatnet 4 – Lise og Petter Dyrstad 

• NP-2021-56 – riving og oppføring av ny Nåvasshytte – Snåsa fjellstyre 



• NP-2021-57 – oppføring av sikringsbu ved Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 
 
Miljødirektoratet ber om at sakens dokumenter og kommentarer til varselet sendes direktoratet 
innen 15. februar 2022. i samråd med nasjonalparkstyrets leder ble saken lagt frem ovenfor 
arbeidsutvalget (AU) under et Teams-møte i AU mandag den 7. februar 2022. Arbeidsutvalget har 
følgende kommentarer til de forskjellige vedtakene: 

• NP-2021-53 – utvidelse av hytte og platting – Skjækervatnet 4 – Lise og Petter Dyrstad 
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet den 26. november 2021 følgende vedtak i 
sak NP-2021-53 (se vedlegg 2 og 3): 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Lise og Petter Dyrstad tillatelse til 
utvidelse av hytte, Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune.  

• Utvidelsen gjelder endring av svalgang til stue, jf. fig 1 og 2. Utvidelsen endrer ikke hyttas 
bebygde areal (BYA) som er på 50 m2 (BYA). Bebygd areal (BYA) måles utvendig kledning. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Lise og Petter Dyrstad tillatelse til å 
utvide platting ved hytte, Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune. Ny 
platting bygges i tilknytning til eksisterende platting og har et areal på 12 m2, jf. fig. 1 og 2.  

• Ny platting og eksisterende platting vil etter dette bli på 26,6 m2. 
 
Andre vilkår: 

• Før oppstart må tiltaket godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov 
og kommunale retningslinjer. Skriftlig kopi av kommunens vedtak skal sendes 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 

• Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, 
fra forskjellige vinkler, med det utførte arbeidet. Bildene skal sendes til: 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 
 



 
Fig. 1: Tegning over eksisterende hytte, uthus og platting – Skjækervatnet 4 – Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer 
kommune 

 

 
Fig. 2: Kart som viser planlagt utvidelse av hytta og platting – Skjækervatnet 4 – Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i 
Steinkjer kommune. 

 
Arbeidsutvalget tolker varselet fra Miljødirektoratet om mulig omgjøring av vedtak i denne saken til 
spesifikt å omhandle kulepunkt tre som omhandler utvidelse av eksisterende platting: 



• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Lise og Petter Dyrstad tillatelse til å 
utvide platting ved hytte, Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune. Ny 
platting bygges i tilknytning til eksisterende platting og har et areal på 12 m2, jf. fig. 1 og 2.  

 
I varselet om mulig omgjøring påpekes det at nasjonalparkstyret har gitt Lise og Petter Dyrstad 
tillatelse til oppføring og utvidelse av platting med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav a. 
Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utvidelser og 
ombygging av eksisterende bygninger, og kan ikke benyttes for å gi tillatelse til utvidelse av 
plattinger. Verneforskriften har ingen spesifisert dispensasjonsbestemmelse som åpner for å kunne 
gi tillatelse til plattinger, og søknaden må derfor vurderes etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48, første ledd. 
 
Arbeidsutvalget tar til etterretning at nasjonalparkstyret, under behandling av sak NP-2021-53 den 
26. november 2021, har benyttet feil hjemmel for vedtaket om utvidelse av platting ved hytte, 
Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune. Den delen av søknaden som omhandlet 
utvidelse av platting skulle vært vurdert etter naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra 
vernevedtak, første ledd. 
 
 

• NP-2021-56 – riving og oppføring av ny Nåvasshytte – Snåsa fjellstyre 
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet den 26. november 2021 følgende vedtak i 
sak NP-2021-56 (se vedlegg 4 og 5): 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d gis Snåsa fjellstyre tillatelse til å 
rive hytte og uthus ved Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i Snåsa kommune. 

o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 
og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til oppføring av ny 
hytte på maksimum 66,8 m2 ved hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i 
Snåsa kommune. 

o Hytta på 66,8 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 2). 
o Målene av hytta er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til oppføring av nytt 
uthus på maksimum 13,2 m2 ved hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i 
Snåsa kommune. 

o Uthuset på 13,2 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 3). 
o Målene av uthuset er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav a gis Snåsa fjellstyre tillatelse til 
oppføring av platting i tilknytning til hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i 
Snåsa kommune. 

o Plattingens størrelse er på til sammen 50,0 m2, og utformingen av plattingen skal 
være i henhold til fig. 2 og 4. 

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



o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 
og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Bygningene skal plasseres i terrenget som vist i vedlagt situasjonsplan (se fig. 1). 

• Når bygningene og plattingen er ferdig oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra 
tre forskjellige vinkler av bygningene og plattingen til nasjonalparkstyret. 

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

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

 

 
Fig. 1: Situasjonsplan som viser plassering av hytte og uthus som skal rives og plassering av ny hytte og nytt 
uthus i forhold til dagens – Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune. 

 



 
Fig. 2: Tegninger av ny hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 

 
Fig. 3: Tegninger av ny hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 



 
Fig. 4: Perspektivtegning som viser plattingen rundt ny hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 
Forholdet til platting 
I varselet om mulig omgjøring påpekes det at nasjonalparkstyret har gitt Snåsa fjellstyre tillatelse til 
oppføring av platting med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav a. Denne bestemmelsen 
åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utvidelser og ombygging av eksisterende 
bygninger, og kan ikke benyttes for å gi tillatelse til oppføring av plattinger. Verneforskriften har 
ingen spesifisert dispensasjonsbestemmelse som åpner for å kunne gi tillatelse til plattinger, og 
søknaden må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven 
§ 48, første ledd. 
 
Arbeidsutvalget tar til etterretning at nasjonalparkstyret, under behandling av sak NP-2021-56 den 
26. november 2021, har benyttet feil hjemmel for vedtaket om oppføring av platting ved ny 
Nåvasshytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i Snåsa kommune. Den delen av søknaden som omhandlet 
oppføring av platting skulle vært vurdert etter naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra 
vernevedtak, første ledd. 
 
Forholdet til riving av hytte og uthus og oppføring av ny hytte og nytt uthus 
Arbeidsutvalget viser til redegjørelse fra Snåsa fjellstyre datert 14. januar 2022 (se vedlegg 10). 
Fjellstyret viser til at Nåvasshytta ble bygd i 1971, og har siden starten vært den mest brukte hytta til 
Snåsa fjellstyre. Hytta og nærområdet rundt hytta og naustet hadde vært i bruk i over 30 år når 
vernet kom. I løpet av disse 30 årene hadde nærområdet rundt hytta formet seg etter bruken. Det 
var etablert stier mellom hytta og de andre bygningene, til vannet/båten, terrenget rundt hytta 
hadde endret seg på grunn av slitasje, næringstilførsel kom til med avføring/urin fra mennesker og 
hunder, mikroklimaet på tomta endret seg med redusert/endret vindbelastning og gunstigere 
temperaturer, og oppslag av kjerr, geitrams og andre næringskrevende arter kom. Alt dette er 
naturlig og uunngåelig i nærområdet til ei hytte i fjellet. Alt dette ble også innlemmet i 
verneområdet, og må ha vært ansett å ha underordnet betydning for formålet med vernet. Planlagt 
bygningsmasse for hytte, uthus og wc vil ha så lite arealutvidelse i forhold til dagens bygninger, at de 
ikke vil berøre eller endre areal som i dag ikke er preget av lang tids bruk av Nåvasshytta.  
 
Redegjørelsen fra Snåsa fjellstyre utdyper bakgrunnen for at det er hensiktsmessig å rive 
eksisterende hytte og erstatte den med en ny hytte. Arbeidsutvalget erkjenner at dette er kunnskap 



som ikke ligger i den opprinnelige søknaden oversendt av Snåsa kommune den 29. oktober 2021, og 
at denne kunnskapen skulle vært innhentet før nasjonalparkstyret behandlet søknaden den 26. 
november 2021 og tatt inn i saksfremlegget. Nåvasshytta ligger relativt lavt i terrenget ved Nåvatnet, 
omkranset av gran- og bjørketrær. På samme måte som dagens hytte vil ikke den nye hytta få 
silhuettvirkning eller bli spesielt eksponert fra områdene rundt. Den nye hytta med uthus vil derfor 
ikke påvirke landskapets art eller karakter nevneverdig. Eventuell refleksjon fra glass kan enkelt 
dempes med avbøtende tiltak på hytta.  
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har behandlet flere søknader om å rive eksisterende 
utleiehytter med uthus i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark der restaurering ikke er hensiktsmessig, 
og erstatte disse med ei ny utleiehytte og nytt uthus. Forvaltningspraksisen har vært at det gis 
tillatelse til dette i de tilfellene det dreier seg om rene utleiehytter som er tilgjengelig for 
allmennheten, med hjemmel i enten verneforskriftens § 3, punkt 1.3d ombygging og mindre 
utvidelse av bygninger eller naturmangfoldlovens § 48. Blant annet har det i november 2016 blitt gitt 
tillatelse med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d til dette for Snåsa fjellstyre sin utleiehytte i 
Ryplia, samt september 2019 for Værdalsbrukets utleiehytte i Storbekkdalen med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48. Begge disse utleiehyttene ligger i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.  
 
De andre utleiehyttene Værdalsbruket har innenfor nasjonalparken har blitt revet og erstattet med 
nye utleiehytter. Dette gjelder Lakavassbu (tillatelse gitt i 2014 med hjemmel i verneforskriftens § 3, 
punkt 1.3d), Ørtugtjønna (tillatelse gitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2009 med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48) og nytt uthus ved Dyrhaugstu (tillatelse gitt februar 2015 med hjemmel i 
verneforskriftens § 3, punkt 1.3d). Sistnevnte vedtak ble opprettholdt av Miljødirektoratet i 
forbindelse med klagebehandling i brev datert 3. november 2015, men direktoratet påpekte feil 
hjemmel i nasjonalparkstyrets vedtak. Direktoratet endret hjemmelen for vedtaket til 
naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak. 
 
Som supplement til saksfremlegget kan det opplyses at det ikke foreligger opplysninger 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. Det er registret forekomst av svartand og fiskemåke i Nåvatnet og 
granmeis ved Nåvatnet, alle tre kategorisert som sårbar (V) i den norske rødlisten fra 2021. Fagerlia 
øst for Nåvasshytta er registrert som viktig leveområde for lirype. Andre arter av stor og svært stor 
forvaltningsinteresse er ikke registrert i umiddelbar nærheten av Nåvasshytta. Dette er nok arter som 
har benyttet Nåvatnet og områdene rundt Nåvasshytta også i perioden fra dagens Nåvasshytta ble 
oppført i 1971 og frem til i dag. Riving av dagens hytte og uthus for oppføring av ny hytte og nytt 
uthus vil derfor ikke ha nevneverdig negativ påvirkning på de nevnte artene. Årsaken til dette er at 
det har vært utleiehytte der i 50 år, og oppføring av ny utleiehytte vil medføre økt forstyrrelser ut 
over forstyrrelsene i anleggsperioden. Anleggsperioden bør legges utenom hekke- og yngletiden.  
 
Med bakgrunn i 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 kunne komme til å øke noe 
med ny utleiehytte. Oppføring av det ny utleiehytte og nytt uthuset skal skje på samme tomt som 
tidligere. Med bakgrunn i redegjørelsen fra Snåsa fjellstyre og det nevnt ovenfor vil ikke den nye 
hytta med uthus påvirke landskapets art eller karakter nevneverdig. Tiltaket vil derfor ikke være i 
strid med verneformålet, og vil ikke påvirke verneverdiene negativt verken på kort eller lang sikt. 
Etter arbeidsutvalgets vurdering er det derfor grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak.  
 



 
 

 
Dagens Nåvasshytta bygd i 1971. 

 
 

• NP-2021-57 – oppføring av sikringsbu ved Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet den 26. november 2021 følgende vedtak i 
sak NP-2021-57 (se vedlegg 6 og 7): 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 4 i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde 
fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til oppføring av ny 
sikringsbu på maksimum 12,1 m2 ved hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 
80/1/32 i Snåsa kommune. 

o Sikringsbua på 12,1 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 1). 
o Målene av hytta er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Sikringsbua skal plasseres i terrenget som vist i vedlagt situasjonsplan (se fig. 3). 

• Når sikringsbua er ferdig oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige 
vinkler av bygningen til nasjonalparkstyret. 

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

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



 

 
Fig. 1: Tegninger av ny sikringsbu ved hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 
 

 
Fig. 2: Situasjonsplan som viser plassering av hytte og uthus som skal rives og plassering av ny hytte og nytt 
uthus i forhold til dagens – Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune. 



 

 
Fig. 3: Situasjonsplan som viser plassering av sikringsbu i forhold til eksisterende hytte og uthus – Nåvasshytta 
Åsvatnet 1 i Snåsa kommune. 

 
Forholdet til oppføring av sikringsbu 
Arbeidsutvalget viser til sine kommentarer til sak NP-2021-56, som også er gjeldene i forhold til saken 
om sikringsbu, samt redegjørelse fra Snåsa fjellstyre datert 14. januar 2022 (se vedlegg 10). 
Kommentarene her er spesifikt knyttet til sak NP-2021-57.  
 
Når det gjelder oppføring av sikringsbu, er fjellstyrets oppfatning at dette må vurderes etter nml. § 
48 andre alternativ når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig. Oppføring av sikringsbu er nødvendig 
for at fjellstyre skal kunne fortsette utleie av Nåvasshytta vinterstid. Ved eventuelt brann er det 
avgjørende for å berge liv og helse at man kan søke tilflukt i sikringsbu i umiddelbar nærhet. Selv om 
oppføring av sikringsbu vil representere et nytt bygg i landskapsvernområdet, må det legges vekt på 
hvor bygget blir stående. Det vil ikke bli et nytt teknisk inngrep i et uberørt område. Bygget vil bli 
stående på en bebygd tomt, og i tilknytning de øvrige bygningene. Også sikringsbua blir plassert 
innenfor det arealet som allerede er påvirket av bruken av Nåvasshytta siden 1970-tallet. En kan 
derfor heller ikke se at dette tiltaket vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Arbeidsutvalget støtter 
Snåsa fjellstyre sin vurdering av saken. 
 
Etter arbeidsutvalgets vurdering er det derfor grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak, andre alternativ når sikkerhetshensyn gjør 
det nødvendig. 
 
 
Forvalters tilrådning (tilbakemelding til Miljødirektoratet) 
Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre viser til Miljødirektoratets brev 
datert 16. desember 2021 med varsel om mulig omgjøring av følgende vedtak fattet av 
nasjonalparkstyret den 26. november 2021: 

• NP-2021-53 – utvidelse av hytte og platting – Skjækervatnet 4 – Lise og Petter Dyrstad 

• NP-2021-56 – riving og oppføring av ny Nåvasshytte – Snåsa fjellstyre 



• NP-2021-57 – oppføring av sikringsbu ved Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 
 
Miljødirektoratet ber om at sakens dokumenter og kommentarer til varselet sendes direktoratet 
innen 15. februar 2022. i samråd med nasjonalparkstyrets leder ble saken lagt frem ovenfor 
arbeidsutvalget (AU) under et Teams-møte i AU mandag den 7. februar 2022. Arbeidsutvalget har 
følgende kommentarer til de forskjellige vedtakene: 

• NP-2021-53 – utvidelse av hytte og platting – Skjækervatnet 4 – Lise og Petter Dyrstad 
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet den 26. november 2021 følgende vedtak i 
sak NP-2021-53 (se vedlegg 2 og 3): 
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Lise og Petter Dyrstad tillatelse til 
utvidelse av hytte, Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune.  

• Utvidelsen gjelder endring av svalgang til stue, jf. fig 1 og 2. Utvidelsen endrer ikke hyttas 
bebygde areal (BYA) som er på 50 m2 (BYA). Bebygd areal (BYA) måles utvendig kledning. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Lise og Petter Dyrstad tillatelse til å 
utvide platting ved hytte, Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune. Ny 
platting bygges i tilknytning til eksisterende platting og har et areal på 12 m2, jf. fig. 1 og 2.  

• Ny platting og eksisterende platting vil etter dette bli på 26,6 m2. 
 
Andre vilkår: 

• Før oppstart må tiltaket godkjennes av Steinkjer kommune i forhold til plan- og bygningslov 
og kommunale retningslinjer. Skriftlig kopi av kommunens vedtak skal sendes 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 

• Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, 
fra forskjellige vinkler, med det utførte arbeidet. Bildene skal sendes til: 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 
 



 
Fig. 1: Tegning over eksisterende hytte, uthus og platting – Skjækervatnet 4 – Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer 
kommune 

 

 
Fig. 2: Kart som viser planlagt utvidelse av hytta og platting – Skjækervatnet 4 – Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i 
Steinkjer kommune. 

 
Arbeidsutvalget tolker varselet fra Miljødirektoratet om mulig omgjøring av vedtak i denne saken til 
spesifikt å omhandle kulepunkt tre som omhandler utvidelse av eksisterende platting: 



• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a gis Lise og Petter Dyrstad tillatelse til å 
utvide platting ved hytte, Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune. Ny 
platting bygges i tilknytning til eksisterende platting og har et areal på 12 m2, jf. fig. 1 og 2.  

 
I varselet om mulig omgjøring påpekes det at nasjonalparkstyret har gitt Lise og Petter Dyrstad 
tillatelse til oppføring og utvidelse av platting med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav a. 
Denne bestemmelsen åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utvidelser og 
ombygging av eksisterende bygninger, og kan ikke benyttes for å gi tillatelse til utvidelse av 
plattinger. Verneforskriften har ingen spesifisert dispensasjonsbestemmelse som åpner for å kunne 
gi tillatelse til plattinger, og søknaden må derfor vurderes etter den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48, første ledd. 
 
Arbeidsutvalget tar til etterretning at nasjonalparkstyret, under behandling av sak NP-2021-53 den 
26. november 2021, har benyttet feil hjemmel for vedtaket om utvidelse av platting ved hytte, 
Skjækervatnet 4 Gnr/Bnr/Fnr 157/2/16 i Steinkjer kommune. Den delen av søknaden som omhandlet 
utvidelse av platting skulle vært vurdert etter naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra 
vernevedtak, første ledd. 
 
 

• NP-2021-56 – riving og oppføring av ny Nåvasshytte – Snåsa fjellstyre 
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet den 26. november 2021 følgende vedtak i 
sak NP-2021-56 (se vedlegg 4 og 5): 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriftens § 4 og i verneforskriften for Skjækra 
landskapsvernområde fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret 
fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav d gis Snåsa fjellstyre tillatelse til å 
rive hytte og uthus ved Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i Snåsa kommune. 

o Rivningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 
og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til oppføring av ny 
hytte på maksimum 66,8 m2 ved hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i 
Snåsa kommune. 

o Hytta på 66,8 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 2). 
o Målene av hytta er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til oppføring av nytt 
uthus på maksimum 13,2 m2 ved hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i 
Snåsa kommune. 

o Uthuset på 13,2 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 3). 
o Målene av uthuset er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3 bokstav a gis Snåsa fjellstyre tillatelse til 
oppføring av platting i tilknytning til hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i 
Snåsa kommune. 

o Plattingens størrelse er på til sammen 50,0 m2, og utformingen av plattingen skal 
være i henhold til fig. 2 og 4. 

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



o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 
og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Bygningene skal plasseres i terrenget som vist i vedlagt situasjonsplan (se fig. 1). 

• Når bygningene og plattingen er ferdig oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra 
tre forskjellige vinkler av bygningene og plattingen til nasjonalparkstyret. 

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

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

 

 
Fig. 1: Situasjonsplan som viser plassering av hytte og uthus som skal rives og plassering av ny hytte og nytt 
uthus i forhold til dagens – Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune. 

 



 
Fig. 2: Tegninger av ny hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 

 
Fig. 3: Tegninger av ny hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 



 
Fig. 4: Perspektivtegning som viser plattingen rundt ny hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 
Forholdet til platting 
I varselet om mulig omgjøring påpekes det at nasjonalparkstyret har gitt Snåsa fjellstyre tillatelse til 
oppføring av platting med hjemmel i verneforskriften § 3 pkt. 1.3 bokstav a. Denne bestemmelsen 
åpner for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utvidelser og ombygging av eksisterende 
bygninger, og kan ikke benyttes for å gi tillatelse til oppføring av plattinger. Verneforskriften har 
ingen spesifisert dispensasjonsbestemmelse som åpner for å kunne gi tillatelse til plattinger, og 
søknaden må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven 
§ 48, første ledd. 
 
Arbeidsutvalget tar til etterretning at nasjonalparkstyret, under behandling av sak NP-2021-56 den 
26. november 2021, har benyttet feil hjemmel for vedtaket om oppføring av platting ved ny 
Nåvasshytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/32 i Snåsa kommune. Den delen av søknaden som omhandlet 
oppføring av platting skulle vært vurdert etter naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra 
vernevedtak, første ledd. 
 
Forholdet til riving av hytte og uthus og oppføring av ny hytte og nytt uthus 
Arbeidsutvalget viser til redegjørelse fra Snåsa fjellstyre datert 14. januar 2022 (se vedlegg 10). 
Fjellstyret viser til at Nåvasshytta ble bygd i 1971, og har siden starten vært den mest brukte hytta til 
Snåsa fjellstyre. Hytta og nærområdet rundt hytta og naustet hadde vært i bruk i over 30 år når 
vernet kom. I løpet av disse 30 årene hadde nærområdet rundt hytta formet seg etter bruken. Det 
var etablert stier mellom hytta og de andre bygningene, til vannet/båten, terrenget rundt hytta 
hadde endret seg på grunn av slitasje, næringstilførsel kom til med avføring/urin fra mennesker og 
hunder, mikroklimaet på tomta endret seg med redusert/endret vindbelastning og gunstigere 
temperaturer, og oppslag av kjerr, geitrams og andre næringskrevende arter kom. Alt dette er 
naturlig og uunngåelig i nærområdet til ei hytte i fjellet. Alt dette ble også innlemmet i 
verneområdet, og må ha vært ansett å ha underordnet betydning for formålet med vernet. Planlagt 
bygningsmasse for hytte, uthus og wc vil ha så lite arealutvidelse i forhold til dagens bygninger, at de 
ikke vil berøre eller endre areal som i dag ikke er preget av lang tids bruk av Nåvasshytta.  
 
Redegjørelsen fra Snåsa fjellstyre utdyper bakgrunnen for at det er hensiktsmessig å rive 
eksisterende hytte og erstatte den med en ny hytte. Arbeidsutvalget erkjenner at dette er kunnskap 



som ikke ligger i den opprinnelige søknaden oversendt av Snåsa kommune den 29. oktober 2021, og 
at denne kunnskapen skulle vært innhentet før nasjonalparkstyret behandlet søknaden den 26. 
november 2021 og tatt inn i saksfremlegget. Nåvasshytta ligger relativt lavt i terrenget ved Nåvatnet, 
omkranset av gran- og bjørketrær. På samme måte som dagens hytte vil ikke den nye hytta få 
silhuettvirkning eller bli spesielt eksponert fra områdene rundt. Den nye hytta med uthus vil derfor 
ikke påvirke landskapets art eller karakter nevneverdig. Eventuell refleksjon fra glass kan enkelt 
dempes med avbøtende tiltak på hytta.  
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har behandlet flere søknader om å rive eksisterende 
utleiehytter med uthus i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark der restaurering ikke er hensiktsmessig, 
og erstatte disse med ei ny utleiehytte og nytt uthus. Forvaltningspraksisen har vært at det gis 
tillatelse til dette i de tilfellene det dreier seg om rene utleiehytter som er tilgjengelig for 
allmennheten, med hjemmel i enten verneforskriftens § 3, punkt 1.3d ombygging og mindre 
utvidelse av bygninger eller naturmangfoldlovens § 48. Blant annet har det i november 2016 blitt gitt 
tillatelse med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3d til dette for Snåsa fjellstyre sin utleiehytte i 
Ryplia, samt september 2019 for Værdalsbrukets utleiehytte i Storbekkdalen med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48. Begge disse utleiehyttene ligger i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.  
 
De andre utleiehyttene Værdalsbruket har innenfor nasjonalparken har blitt revet og erstattet med 
nye utleiehytter. Dette gjelder Lakavassbu (tillatelse gitt i 2014 med hjemmel i verneforskriftens § 3, 
punkt 1.3d), Ørtugtjønna (tillatelse gitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2009 med hjemmel i 
naturmangfoldlovens § 48) og nytt uthus ved Dyrhaugstu (tillatelse gitt februar 2015 med hjemmel i 
verneforskriftens § 3, punkt 1.3d). Sistnevnte vedtak ble opprettholdt av Miljødirektoratet i 
forbindelse med klagebehandling i brev datert 3. november 2015, men direktoratet påpekte feil 
hjemmel i nasjonalparkstyrets vedtak. Direktoratet endret hjemmelen for vedtaket til 
naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak. 
 
Som supplement til saksfremlegget kan det opplyses at det ikke foreligger opplysninger 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. Det er registret forekomst av svartand og fiskemåke i Nåvatnet og 
granmeis ved Nåvatnet, alle tre kategorisert som sårbar (V) i den norske rødlisten fra 2021. Fagerlia 
øst for Nåvasshytta er registrert som viktig leveområde for lirype. Andre arter av stor og svært stor 
forvaltningsinteresse er ikke registrert i umiddelbar nærheten av Nåvasshytta. Dette er nok arter som 
har benyttet Nåvatnet og områdene rundt Nåvasshytta også i perioden fra dagens Nåvasshytta ble 
oppført i 1971 og frem til i dag. Riving av dagens hytte og uthus for oppføring av ny hytte og nytt 
uthus vil derfor ikke ha nevneverdig negativ påvirkning på de nevnte artene. Årsaken til dette er at 
det har vært utleiehytte der i 50 år, og oppføring av ny utleiehytte vil medføre økt forstyrrelser ut 
over forstyrrelsene i anleggsperioden. Anleggsperioden bør legges utenom hekke- og yngletiden.  
 
Med bakgrunn i 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 kunne komme til å øke noe 
med ny utleiehytte. Oppføring av det ny utleiehytte og nytt uthuset skal skje på samme tomt som 
tidligere. Med bakgrunn i redegjørelsen fra Snåsa fjellstyre og det nevnt ovenfor vil ikke den nye 
hytta med uthus påvirke landskapets art eller karakter nevneverdig. Tiltaket vil derfor ikke være i 
strid med verneformålet, og vil ikke påvirke verneverdiene negativt verken på kort eller lang sikt. 
Etter arbeidsutvalgets vurdering er det derfor grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak.  
 



 
 

 
Dagens Nåvasshytta bygd i 1971. 

 
 

• NP-2021-57 – oppføring av sikringsbu ved Nåvasshytta – Snåsa fjellstyre 
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet den 26. november 2021 følgende vedtak i 
sak NP-2021-57 (se vedlegg 6 og 7): 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 4 i verneforskriften for Skjækra landskapsvernområde 
fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004, har nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Snåsa fjellstyre tillatelse til oppføring av ny 
sikringsbu på maksimum 12,1 m2 ved hytte Åsvatnet 1 Nåvasshytta med Gnr/Bnr/Fnr 
80/1/32 i Snåsa kommune. 

o Sikringsbua på 12,1 m2 skal være i tråd med vedlagte byggetegninger (se fig. 1). 
o Målene av hytta er utvendig svill/utvendig reisverk. 
o Bygningsavfall som ikke kan benyttes til ved skal fraktes ut av landskapsvernområde 

og leveres på godkjent avfallsdeponi. 

• Sikringsbua skal plasseres i terrenget som vist i vedlagt situasjonsplan (se fig. 3). 

• Når sikringsbua er ferdig oppført, skal det sendes inn minimum tre bilder fra tre forskjellige 
vinkler av bygningen til nasjonalparkstyret. 

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

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



 

 
Fig. 1: Tegninger av ny sikringsbu ved hytte Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune 

 
 

 
Fig. 2: Situasjonsplan som viser plassering av hytte og uthus som skal rives og plassering av ny hytte og nytt 
uthus i forhold til dagens – Nåvasshytta Åsvatnet 1 i Snåsa kommune. 



 

 
Fig. 3: Situasjonsplan som viser plassering av sikringsbu i forhold til eksisterende hytte og uthus – Nåvasshytta 
Åsvatnet 1 i Snåsa kommune. 

 
Forholdet til oppføring av sikringsbu 
Arbeidsutvalget viser til sine kommentarer til sak NP-2021-56, som også er gjeldene i forhold til saken 
om sikringsbu, samt redegjørelse fra Snåsa fjellstyre datert 14. januar 2022 (se vedlegg 10). 
Kommentarene her er spesifikt knyttet til sak NP-2021-57.  
 
Når det gjelder oppføring av sikringsbu, er fjellstyrets oppfatning at dette må vurderes etter nml. § 
48 andre alternativ når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig. Oppføring av sikringsbu er nødvendig 
for at fjellstyre skal kunne fortsette utleie av Nåvasshytta vinterstid. Ved eventuelt brann er det 
avgjørende for å berge liv og helse at man kan søke tilflukt i sikringsbu i umiddelbar nærhet. Selv om 
oppføring av sikringsbu vil representere et nytt bygg i landskapsvernområdet, må det legges vekt på 
hvor bygget blir stående. Det vil ikke bli et nytt teknisk inngrep i et uberørt område. Bygget vil bli 
stående på en bebygd tomt, og i tilknytning de øvrige bygningene. Også sikringsbua blir plassert 
innenfor det arealet som allerede er påvirket av bruken av Nåvasshytta siden 1970-tallet. En kan 
derfor heller ikke se at dette tiltaket vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Arbeidsutvalget støtter 
Snåsa fjellstyre sin vurdering av saken. 
 
Etter arbeidsutvalgets vurdering er det derfor grunnlag for å behandle søknaden etter 
naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak, andre alternativ når sikkerhetshensyn gjør 
det nødvendig. 
 
 
 
 
 
 
 



Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

03/2022 07.02.2022 

 
 
AU-2022-03 Saksframlegg  
Gjennomgang av tildelingene til drift av nasjonalparkstyret og tiltaksmidlene 
 
Dokumenter i saken: 

1. AU-2022-03 vedlegg 1 - svar på behovsinnmelding - drift av styret - Mdir 
2. AU-2022-03 vedlegg 2 - svar på søknad om tiltaksmidler - post 1420.31 - Mdir 

 
Bakgrunn 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har fått tildelt kr 645 000,- til drift av styret (vedlegg 
1) og kr 800 000,- i tiltaksmidler, samt at lokalt SNO har fått tildelt kr 95 000,- til tiltak som 
administreres av lokalt SNO (se vedlegg 2). 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter tar en gjennomgang av tildelingene. Fordeling av tiltaksmidlene 
ned på de enkelte innmeldte tiltakene, samt bruken av midler til drift av styret, gjøres av 
nasjonalparkstyre under møte den 23. mars 2022. Imidlertid foreslår fungerende 
nasjonalparkforvalter ovenfor arbeidsutvalget at de to tiltakene som var høyest prioritert allerede nå 
får klarsignal for å igangsette tiltaket. Dette gjelder (i) ny bru over Tjallbekken og (ii) ferdigstillelse av 
klopp/kavellegging av Heggsjøstien. 
 
Behandling i møte 
Fungerende nasjonalparkforvalter foreslo å endre kulepunkt 3 i forvalters tilrådning fra: 

• Resterende tildeling over post 1420.31 tiltak i verneområder på kr 630 000,- fordeles av 
nasjonalparkstyret under sitt møte den 23. mars 2022 
Til: 

• Resterende tildeling over post 1420.31 tiltak i verneområder på kr 630 000,- fordeles av 
nasjonalparkstyret under ekstraordinært møte i månedsskifte februar/mars, fortrinnsvis som 
e-post-møte 

 
Votering 

• Forvalters endrede tilrådning – 2 stemmer 

• Forvalters opprinnelige tilrådning – 0 stemmer 
 
Vedtak: 

• Fjellstyrene i Lierne tildeles kr 90 000,- til ferdigstillelse av ny bru over Tjallbekken 

• Statskog/Snåsa fjellstyre tildeles kr 80 000,- til ferdigstillelse av klopp/kavellegging av 
Heggsjøstien 

• Resterende tildeling over post 1420.31 tiltak i verneområder på kr 630 000,- fordeles av 
nasjonalparkstyret under ekstraordinært møte i månedsskifte februar/mars, fortrinnsvis som 
e-post-møte 

• Bruken av tildelingen over post 1420.21 drift av styret på kr 645 000,- bestemmes av 
nasjonalparkstyret under sitt møte den 23. mars 2022 

 
Forvalters tilrådning: 

• Fjellstyrene i Lierne tildeles kr 90 000,- til ferdigstillelse av ny bru over Tjallbekken 



• Statskog/Snåsa fjellstyre tildeles kr 80 000,- til ferdigstillelse av klopp/kavellegging av 
Heggsjøstien 

• Resterende tildeling over post 1420.31 tiltak i verneområder på kr 630 000,- fordeles av 
nasjonalparkstyret under sitt møte den 23. mars 2022 

• Bruken av tildelingen over post 1420.21 drift av styret på kr 645 000,- bestemmes av 
nasjonalparkstyret under sitt møte den 23. mars 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

04/2022 07.02.2022 

 
 
AU-2022-04 Saksframlegg  
Eventuelt 
 
Styreleder og fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om følgende: 

• Det vil bli lyst ut et engasjement/vikarstilling som nasjonalparkforvalter, noe som vil utgjøre 
en ekstra forvalterstilling ut 2022. Miljødirektoratet finansierer stillingen, som er spesielt 
knyttet opp mot arbeidet med revidering av forvaltningsplanene. 

• Det ble orientert om tilbakemeldingen fra Klima- og miljødepartementet sin tilbakemelding 
på vår anmodning om at det settes av midler til ekstra forvalterstilling. 

• Det ble orientert om de to siste klageavgjørelsene fra Miljødirektoratet: 
o Vedtak i klagesak om avslag på søknad om oppføring av samlekve ved 

Skjækerdalssetra - Skjækra LVO  
o Vedtak i klagesak om utvidelse av uthus ved Skjækervatnet 11 i Skjækra LVO  

 



Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg:  Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: E-postmøte 
Dato:  Fra den 13. desember 2021 til den 15. desember 2021 kl. 12:00  
 
 
Merknader: 
Møteinnkalling med saksdokumenter ble utsendt på e-post mandag den 13. desember 2021. 
Medlemmene i arbeidsutvalget fikk frist til onsdag den 15. desember 2021 kl. 12:00 med å gi 
tilbakemelding.   
 
 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Bente Estil    Leder    Lierne 
Anne Berit Lein    Nestleder   Steinkjer 
Kjell Jøran Jåma   Medlem   Sametinget 
 
 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn    Stilling        
Inge Hafstad   Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
AU 48/2021         Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra e-post  2021/202 

møte i AU 9. november 2021 – 11. november 2021 
 
AU 49/2021  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre –   2021/12392 

bestillingsdialog med SNO/Miljødirektoratet 

• Tiltaksmidler 2022 

• Bestilling av SNO ressurs 2022 

• Driftsbudsjett 2022 
 
AU 50/2021        Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – ekstra  2020/14760 

forvalterstilling for nasjonalparkstyret 
 
AU 51/2021  Eventuelt       2021/202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

48/2021 15.12.2021 

 
 
AU-2021-48 Saksframlegg  
Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra e-post møte i AU 9. november 2021 – 11. 
november 2021 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. Møteprotokoll fra e-post møte i AU 9. november 2021 – 11. november 2021 
 
Behandling i møte: 

• Bente Estil støtter forvalters tilrådning i e-post datert 15. desember 2021 

• Anne Berit Lein støtter forvalters tilrådning i e-post datert 14. desember 2021 

• Kjell Jøran Jåma støtter forvalters tilrådning i SMS datert 15. desember 2021 
 
 
Vedtak: 

• Arbeidsutvalget godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra e-post møte i AU 9. 
november 2021 – 11. november 2021 

 
Forvalters tilrådning: 

• Arbeidsutvalget godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra e-post møte i AU 9. 
november 2021 – 11. november 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Arbeidsutvalget for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

49/2021 15.12.2021 

 
 
AU-2021-49 Saksframlegg  
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – bestillingsdialog med SNO/Miljødirektoratet 

• Tiltaksmidler 2022 

• Bestilling av SNO ressurs 2022 

• Driftsbudsjett 2022 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. AU-2021-49 vedlegg 1 – forvalters tilrådning – innmelding av behov for tiltaksmidler 2022 
2. AU-2021-49 vedlegg 2 – forvalters tilrådning – bestilling av SNO-ressurs 2022 
3. AU-2021-49 vedlegg 3 - nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-60 den 26. november 2021 
4. AU-2021-49 vedlegg 4 - rammer og opplegg for innmelding av behov for midler i 2022 - 

Miljødirektoratet 161121 
5. AU-2021-49 vedlegg 5 - strategi for bruk av tiltaksmidler i verneområder 2020 - 2025 - 

vedlegg til Miljødirektoratet 161121 
 
Behandling i møte: 

• Bente Estil støtter forvalters tilrådning i e-post datert 15. desember 2021 

• Anne Berit Lein støtter forvalters tilrådning i e-post datert 14. desember 2021 

• Kjell Jøran Jåma støtter forvalters tilrådning i SMS datert 15. desember 2021 
 
 
Vedtak: 
Vedlegg 1 og 2 i saken er arbeidsutvalgets vedtak angående innmelding av behov for tiltaksmidler og 
bestilling av SNO-ressurs for 2022. 
 
Søknad om midler til Miljødirektoratet for 2022 – drift av NP-styret og midler til 
forvaltningsplan/besøksstrategi arbeid: 

Kap/post Prosj. Post   Søknad 

 1420.21 M1806 
Drifts- utgifter 
styre og 
utvalg 

Driftsutgifter for Nasjonalparkstyret (4 møter),  
Arbeidsutvalget (4 møter), Rådgivende utvalg (1 
møte), Tiltak/bestillingsdialog (2 møter),  
Nasjonalparkkonferanse (2 dager) 
Studietur (3 dager), samling for styreleder; 
møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, reise / 
overnattings utgifter, møteutgifter, husleie, 
servering, kopiering, etc. Reiser for 
nasjonalparkforvalter i forbindelse med styremøter, 
befaringer for å forberede/ saksbehandle saker for 
nasjonalparkstyret. 

580 000 



Kap/post Prosj. Post   Søknad 

1420.21 M1835 
Forv. plan  
Revidering 

Revidering av de tre forvaltningsplanene for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne 
nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde.  
 
I 2022 skal en ta tak i resultatet av besøks-
strategiarbeidet og bruke det som grunnlag for 
forvaltningsplanene spesielt på dette med ferdsel 
og sårbare områder og arter. Det er et mål å 
fullføre arbeidet med båtforvaltningsplaner 
sammen med alle grunneierne. I tillegg bør det 
lages en ny oversikt over bygninger og tekniske 
installasjoner, samt nye retningslinjer for 
byggesaker i Skjækra LVO, Blåfjella/Skjækerfjella NP 
og Lierne NP.  
 
I forbindelse med restart av arbeidet med 
revidering av forvaltningsplaner må det 
gjennomføres egne separate møter med de største 
brukergruppene (grunneierne, fjellstyrene, 
reinbeitedistriktene, beitelagene, natur- og 
friluftsinteressene ved jeger og fisk, 
turistforeningen og naturvernforbundet og 
naturoppsynet). I tillegg har det også kommet 
innspill fra noen av kommunene i forbindelse med 
deres rullering av areal- og samfunnsplaner.  

150 000 

1420.21 M1835 
Forv. plan  
Revidering 

Det største arbeidet er å skaffe et grunnlag for å 
kunne lage bevaringsmål for parkene og 
landskapsvernområdet. Bl.a. ble det startet et 
arbeid med botanisk kartlegging i Lierne NP, men 
det er ikke fullført. I Lierne NP er de spesielle 
geologiske forholdene og istidslandskapet som er 
de viktigste vernegrunnlaget, det er da interessant 
å få kartlagt om dette også medfører en spesiell 
flora og fauna. Dette arbeidet er det ønske om å 
fullføre i forbindelse med revideringen.  
 
Det skal fastsettes tre bevaringsmål for hver av 
verneområdene Skjækra LVO, Blåfjella/Skjækerfjella 
NP og Lierne NP som skal legges inn i Nat. stat. Det 
er aktuelt å utarbeide skjøtselsplan(er) for sårbare 
naturtyper, kartlegge sårbare naturområder og 
sårbare arter som det kan være aktuelt å lage 
bevaringsmål. Nasjonalparkstyret ønsker i 2022 å 
foreta en botanisk kartlegging rundt Grønnlihøen i 
Skjækra landskapsvernområde og utarbeide 
skjøtselsplan for utvalgte slåttemyrer i 
Skjækerdalen. Skjøtselsplanen skal danne 
grunnlaget for bevaringsmål for slåttemyr i 
nasjonalparken. 
 

200 000 



Kap/post Prosj. Post   Søknad 

1420.21 M1835 
Besøksforv. / 
Besøksstrategi 

I 2022 er målet å få oppgradert 
hovedinnfallsportene i Lierne (Muru), Steinkjer og 
Verdal i henhold til godkjent besøksstrategi og i 
tråd med ny designmanual. Videreføre arbeidet 
med en helhetlig informasjon og 
kommunikasjonsstrategi, - oppgradere hjemmeside 
og facebook, lage en plan / prosjektere og 
oppgrader innfallsportene etter ny merkevare og 
designemanual, - befaring og sårbarhetsvurdering 
av stiene ut fra innfallsportene, - i dette ligger også 
å samarbeide med Miljødirektoratet om kart, 
plakater og brosjyrer. Brosjyrer for Lierne NP og 
Blåfjella/Skjækerfjella NP vil bli ferdigstilt i 2022. 

200 000 

1420.21 M2015 Nettside Arbeide med å utvikle ny publikumsrettet nettside  75 000 

SUM       1 205 000 

 
 
Forvalters tilrådning: 
Vedlegg 1 og 2 er forvalters tilrådning angående innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av 
SNO-ressurs for 2022. 
 
Søknad om midler til Miljødirektoratet for 2022 – drift av NP-styret og midler til 
forvaltningsplan/besøksstrategi arbeid: 

Kap/post Prosj. Post   Søknad 

 1420.21 M1806 
Drifts- utgifter 
styre og 
utvalg 

Driftsutgifter for Nasjonalparkstyret (4 møter),  
Arbeidsutvalget (4 møter), Rådgivende utvalg (1 
møte), Tiltak/bestillingsdialog (2 møter),  
Nasjonalparkkonferanse (2 dager) 
Studietur (3 dager), samling for styreleder; 
møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, reise / 
overnattings utgifter, møteutgifter, husleie, 
servering, kopiering, etc. Reiser for 
nasjonalparkforvalter i forbindelse med styremøter, 
befaringer for å forberede/ saksbehandle saker for 
nasjonalparkstyret. 

580 000 



Kap/post Prosj. Post   Søknad 

1420.21 M1835 
Forv. plan  
Revidering 

Revidering av de tre forvaltningsplanene for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Lierne 
nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde.  
 
I 2022 skal en ta tak i resultatet av besøks-
strategiarbeidet og bruke det som grunnlag for 
forvaltningsplanene spesielt på dette med ferdsel 
og sårbare områder og arter. Det er et mål å 
fullføre arbeidet med båtforvaltningsplaner 
sammen med alle grunneierne. I tillegg bør det 
lages en ny oversikt over bygninger og tekniske 
installasjoner, samt nye retningslinjer for 
byggesaker i Skjækra LVO, Blåfjella/Skjækerfjella NP 
og Lierne NP.  
 
I forbindelse med restart av arbeidet med 
revidering av forvaltningsplaner må det 
gjennomføres egne separate møter med de største 
brukergruppene (grunneierne, fjellstyrene, 
reinbeitedistriktene, beitelagene, natur- og 
friluftsinteressene ved jeger og fisk, 
turistforeningen og naturvernforbundet og 
naturoppsynet). I tillegg har det også kommet 
innspill fra noen av kommunene i forbindelse med 
deres rullering av areal- og samfunnsplaner.  

150 000 

1420.21 M1835 
Forv. plan  
Revidering 

Det største arbeidet er å skaffe et grunnlag for å 
kunne lage bevaringsmål for parkene og 
landskapsvernområdet. Bl.a. ble det startet et 
arbeid med botanisk kartlegging i Lierne NP, men 
det er ikke fullført. I Lierne NP er de spesielle 
geologiske forholdene og istidslandskapet som er 
de viktigste vernegrunnlaget, det er da interessant 
å få kartlagt om dette også medfører en spesiell 
flora og fauna. Dette arbeidet er det ønske om å 
fullføre i forbindelse med revideringen.  
 
Det skal fastsettes tre bevaringsmål for hver av 
verneområdene Skjækra LVO, Blåfjella/Skjækerfjella 
NP og Lierne NP som skal legges inn i Nat. stat. Det 
er aktuelt å utarbeide skjøtselsplan(er) for sårbare 
naturtyper, kartlegge sårbare naturområder og 
sårbare arter som det kan være aktuelt å lage 
bevaringsmål. Nasjonalparkstyret ønsker i 2022 å 
foreta en botanisk kartlegging rundt Grønnlihøen i 
Skjækra landskapsvernområde og utarbeide 
skjøtselsplan for utvalgte slåttemyrer i 
Skjækerdalen. Skjøtselsplanen skal danne 
grunnlaget for bevaringsmål for slåttemyr i 
nasjonalparken. 
 

200 000 



Kap/post Prosj. Post   Søknad 

1420.21 M1835 
Besøksforv. / 
Besøksstrategi 

I 2022 er målet å få oppgradert 
hovedinnfallsportene i Lierne (Muru), Steinkjer og 
Verdal i henhold til godkjent besøksstrategi og i 
tråd med ny designmanual. Videreføre arbeidet 
med en helhetlig informasjon og 
kommunikasjonsstrategi, - oppgradere hjemmeside 
og facebook, lage en plan / prosjektere og 
oppgrader innfallsportene etter ny merkevare og 
designemanual, - befaring og sårbarhetsvurdering 
av stiene ut fra innfallsportene, - i dette ligger også 
å samarbeide med Miljødirektoratet om kart, 
plakater og brosjyrer. Brosjyrer for Lierne NP og 
Blåfjella/Skjækerfjella NP vil bli ferdigstilt i 2022. 

200 000 

1420.21 M2015 Nettside Arbeide med å utvikle ny publikumsrettet nettside  75 000 

SUM       1 205 000 
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AU-2021-50 Saksframlegg  
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – ekstra forvalterstilling for nasjonalparkstyret 
 
 
Dokumenter i saken: 

1. AU-2021-50 vedlegg 1 - ekstra stilling som nasjonalparkforvalter for Blåfjella-Skjækerfjella-
Lierne nasjonalparkstyre - brev til KLD 231220 

2. AU-2021-50 vedlegg 2 - tilbakemelding - ekstra stilling som nasjonalparkforvalter for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne NP-styre - KLD 050121 

 
Behandling i møte: 

• Bente Estil støtter forvalters tilrådning i e-post datert 15. desember 2021 

• Anne Berit Lein støtter forvalters tilrådning i e-post datert 14. desember 2021 

• Kjell Jøran Jåma støtter forvalters tilrådning i SMS datert 15. desember 2021 
 
 
Vedtak (brev til KLD): 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtok den 24. november 2020 i sak NP-2020-48 å 
sende en henvendelse til Klima- og miljødepartementet (KLD) der styret ber om at det settes av 
midler til enda en forvalterstilling for nasjonalparkstyret. Endelig utforming av dette brevet ble 
vedtatt av Arbeidsutvalget i sak AU-2020-27 under møte 18. desember 2020, og sendt til KLD i brev 
datert 23. desember 2020. KLD svarte i brev datert 5. januar 2021 at ressursbehovet for 
forvaltningen av nasjonalparkene vurderes i forbindelse med de årlige budsjettprosessene. Siden den 
gang har vi ikke fått noen ytterligere tilbakemelding fra departementet.  
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ber om at Klima- og miljødepartementet vurderer 
behovet for enda en forvalterstilling på nytt med tanke på revidert statsbudsjett for 2022, 
alternativt i forbindelse med statsbudsjett for 2023. 
 
Arbeidsmengden for nasjonalparkforvalteren for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre er 
langt over et årsverk. Dette er tidligere kompensert ved å kjøpe tjenester fra Lierne 
Nasjonalparksenter. Dette har fungert frem til nå, men når arbeidet med revidering av 
forvaltningsplanene og implementering av besøksstrategien settes i gang for fullt er det behov for en 
ekstra forvalterstilling.  
 
Hvert år fattes det opp til 110 administrative vedtak av nasjonalparkforvalteren for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. Det arrangeres møter i arbeidsutvalg, rådgivende utvalg og 
nasjonalparkstyret samtidig som det jobbes opp mot administrativt utvalg. De forskjellige vedtakene i 
AU og NP-styret skal effektueres. Dette sammen med implementering av besøksstrategi og 
revidering av tre forskjellige forvaltningsplaner er mer enn hva en nasjonalparkforvalter kan gjøre 
innenfor et årsverk. Frem til nå har noe av arbeidet blitt gjennomført med tjenestekjøp fra Lierne 
Nasjonalparksenter, men det er heller ingen tvil om av nasjonalparkforvalter har jobbet sene kvelder 
og ut over normal arbeidstid.  
 



Arbeidsmengden for nasjonalparkforvalteren for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
forsvarer at det etableres enda en forvalterstilling. For å bli mindre sårbare i forbindelse med langtids 
sykefravær og vakanse i stillingene bør forvalterstillingen også være tilgjengelig for Byrkije/Børgefjell 
nasjonalparkstyre.  
 
Tabell 1: Oversikt over antall vedtak/saker 

Utvalg 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Administrative 
vedtak 

36 98 71 50 60 112 92 

Arbeidsutvalgs 
vedtak/saker 

5 8 6 10 12 30 51 

Nasjonalparkstyrets 
vedtak/saker 

13 34 39 33 26 49 64 

 
Som det fremgår av tabell 1, så har antall saker økt de siste årene, og særlig i 2020. Årsaken til at 
antall saker har økt i 2020 er blant annet at det har vært rullering på de fireårige tillatelsene som ble 
gitt i 2016. Nasjonalparkstyret ønsker at SNO gjennomfører tilsyn med alle byggesaker fra vernet ble 
vedtatt og frem til i dag. Erfaringene fra sakene som er meldt inn av SNO til styret tidligere viser at 
dette er ressurskrevende å følge opp, noe som er nok et argument for at det bør opprettes enda en 
forvalterstilling tilknyttet Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 
 
Arbeidsoppgavene til en nasjonalparkforvalter har økt i antall og i omfang de siste årene. 
Utarbeidelse av besøksstrategi og implementering av denne og merkevarestrategien er eksempler på 
nye oppgaver. Dette er krevende og omfattende oppgaver, særlig i forhold til å gjennomføre en god 
og inkluderende prosess. For Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne har dette blitt delvis løst ved å kjøpe 
tjenester av Lierne Nasjonalparksenter, som på utmerket vis har bistått nasjonalparkforvalteren i 
dette arbeidet. Men det videre arbeidet med implementering av besøksstrategi og merkevare skal 
gjøres samtidig som revidering av tre forskjellige forvaltningsplaner og løpende oppgaver som 
saksbehandling og forberedelser til møter i administrativt utvalg, arbeidsutvalg, rådgivende utvalg og 
i nasjonalparkstyret. Det sier seg selv at dette er for mange og for omfattende oppgaver for en 
forvalterstilling. 
 
Konklusjon 

• Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ber derfor Klima- og miljødepartementet om 
å sette av midler til enda en ny fast stilling som nasjonalparkforvalter for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.  

• Forvalterstillingen skal tilknyttes forvaltningsknutepunktet i Lierne, og for å bli mindre 
sårbare i forbindelse med langtids sykefravær og vakanse i stillinger kan forvalterstillingen 
også være tilgjengelig for Byrkije/Børgefjell nasjonalparkstyre.  

• Midlene til en ny fast stilling som nasjonalparkforvalter bør primært avsette i revidert 
statsbudsjett for 2021 som legges frem i mai 2021, sekundært i statsbudsjettet for 2022 som 
legges frem for Stortinget i oktober 2021. 

• Nasjonalparkstyret kan, hvis ønskelig, stille opp på et møte for å utdype henvendelsen 
ytterligere. 

 
 
Forvalters innstilling (brev til KLD): 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtok den 24. november 2020 i sak NP-2020-48 å 
sende en henvendelse til Klima- og miljødepartementet (KLD) der styret ber om at det settes av 
midler til enda en forvalterstilling for nasjonalparkstyret. Endelig utforming av dette brevet ble 
vedtatt av Arbeidsutvalget i sak AU-2020-27 under møte 18. desember 2020, og sendt til KLD i brev 



datert 23. desember 2020. KLD svarte i brev datert 5. januar 2021 at ressursbehovet for 
forvaltningen av nasjonalparkene vurderes i forbindelse med de årlige budsjettprosessene. Siden den 
gang har vi ikke fått noen ytterligere tilbakemelding fra departementet.  
 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ber om at Klima- og miljødepartementet vurderer 
behovet for enda en forvalterstilling på nytt med tanke på revidert statsbudsjett for 2022, 
alternativt i forbindelse med statsbudsjett for 2023. 
 
Arbeidsmengden for nasjonalparkforvalteren for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre er 
langt over et årsverk. Dette er tidligere kompensert ved å kjøpe tjenester fra Lierne 
Nasjonalparksenter. Dette har fungert frem til nå, men når arbeidet med revidering av 
forvaltningsplanene og implementering av besøksstrategien settes i gang for fullt er det behov for en 
ekstra forvalterstilling.  
 
Hvert år fattes det opp til 110 administrative vedtak av nasjonalparkforvalteren for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. Det arrangeres møter i arbeidsutvalg, rådgivende utvalg og 
nasjonalparkstyret samtidig som det jobbes opp mot administrativt utvalg. De forskjellige vedtakene i 
AU og NP-styret skal effektueres. Dette sammen med implementering av besøksstrategi og 
revidering av tre forskjellige forvaltningsplaner er mer enn hva en nasjonalparkforvalter kan gjøre 
innenfor et årsverk. Frem til nå har noe av arbeidet blitt gjennomført med tjenestekjøp fra Lierne 
Nasjonalparksenter, men det er heller ingen tvil om av nasjonalparkforvalter har jobbet sene kvelder 
og ut over normal arbeidstid.  
 
Arbeidsmengden for nasjonalparkforvalteren for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
forsvarer at det etableres enda en forvalterstilling. For å bli mindre sårbare i forbindelse med langtids 
sykefravær og vakanse i stillingene bør forvalterstillingen også være tilgjengelig for Byrkije/Børgefjell 
nasjonalparkstyre.  
 
Tabell 1: Oversikt over antall vedtak/saker 

Utvalg 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Administrative 
vedtak 

36 98 71 50 60 112 92 

Arbeidsutvalgs 
vedtak/saker 

5 8 6 10 12 30 51 

Nasjonalparkstyrets 
vedtak/saker 

13 34 39 33 26 49 64 

 
Som det fremgår av tabell 1, så har antall saker økt de siste årene, og særlig i 2020. Årsaken til at 
antall saker har økt i 2020 er blant annet at det har vært rullering på de fireårige tillatelsene som ble 
gitt i 2016. Nasjonalparkstyret ønsker at SNO gjennomfører tilsyn med alle byggesaker fra vernet ble 
vedtatt og frem til i dag. Erfaringene fra sakene som er meldt inn av SNO til styret tidligere viser at 
dette er ressurskrevende å følge opp, noe som er nok et argument for at det bør opprettes enda en 
forvalterstilling tilknyttet Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 
 
Arbeidsoppgavene til en nasjonalparkforvalter har økt i antall og i omfang de siste årene. 
Utarbeidelse av besøksstrategi og implementering av denne og merkevarestrategien er eksempler på 
nye oppgaver. Dette er krevende og omfattende oppgaver, særlig i forhold til å gjennomføre en god 
og inkluderende prosess. For Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne har dette blitt delvis løst ved å kjøpe 
tjenester av Lierne Nasjonalparksenter, som på utmerket vis har bistått nasjonalparkforvalteren i 
dette arbeidet. Men det videre arbeidet med implementering av besøksstrategi og merkevare skal 
gjøres samtidig som revidering av tre forskjellige forvaltningsplaner og løpende oppgaver som 



saksbehandling og forberedelser til møter i administrativt utvalg, arbeidsutvalg, rådgivende utvalg og 
i nasjonalparkstyret. Det sier seg selv at dette er for mange og for omfattende oppgaver for en 
forvalterstilling. 
 
Konklusjon 

• Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre ber derfor Klima- og miljødepartementet om 
å sette av midler til enda en ny fast stilling som nasjonalparkforvalter for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre.  

• Forvalterstillingen skal tilknyttes forvaltningsknutepunktet i Lierne, og for å bli mindre 
sårbare i forbindelse med langtids sykefravær og vakanse i stillinger kan forvalterstillingen 
også være tilgjengelig for Byrkije/Børgefjell nasjonalparkstyre.  

• Midlene til en ny fast stilling som nasjonalparkforvalter bør primært avsette i revidert 
statsbudsjett for 2021 som legges frem i mai 2021, sekundært i statsbudsjettet for 2022 som 
legges frem for Stortinget i oktober 2021. 

• Nasjonalparkstyret kan, hvis ønskelig, stille opp på et møte for å utdype henvendelsen 
ytterligere. 
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AU-2021-51 Saksframlegg  
Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt. 
 



Prioritet Verneområde Beskrivelse av tiltak Tiltakseier Omsøkt beløp Økonomiansvarlig

1
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Ny bru over Tjallbekken. Brua er en del av stien opp til Lakavatnet, og er en sekundær 
innfallsport, jf. godkjent besøksstrategi. Brua ble i løpet av vinteren/våren 2021 tatt av 
ismasser i forbindelse med flom, tross relativt god høyde over bekken. Det har mest 
sannsynlig bygget seg opp en ispropp som har forårsaket skaden. Tiltaket er allerede tildelt 
tiltaksmidler høsten 2021, med mål om å komme i gang med klargjøring av fundamenter samt 
opprydding. For å få fullfinansiert hele prosjektet er det behov for ytterligere midler i 2022. Fjellstyrene i Lierne 90 000

Forvaltningsmyndighe
ten

2
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Grønningsgrubba og omegn. Ferdigstillelse av klopp/kavellegging Heggsjøstien. Arbeidet ble 
påbegynt i 2021 i forbindelse med fellesprosjekt mellom Statskog SF og Snåsa fjellstyre

Statskog/Snåsa 
fjellstyre 80 000

Forvaltningsmyndighe
ten

3
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Oppgradering av hovedinnfallsport etter ny designmanual. Prosjektering gjort av Lierne 
nasjonalparksenter i samarbeid med NP‐forvalter. Midler til prosjektering i tråd med 
besøksstrategi søkes via midler til forvaltningsplan/ besøksstrategi (1420.21‐midler). Her søkes 
det om midler til investering i de fysiske tiltakene. I 2022 vil hovedinnfallsportene i Steinkjer 
og Verdal prioriteres. For 2022 prioriteres det som kommer inn under "Grunnpakke pr. 
hovedinnfallsport ‐ minimum oppgradering i forhold til ny merkevare".

Lierne 
Nasjonalparksenter 200 000

Forvaltningsmyndighe
ten

4 Lierne nasjonalpark

Oppgradering av hovedinnfallsport etter ny designmanual. Prosjektering gjort av Lierne 
nasjonalparksenter i samarbeid med NP‐forvalter. Midler til prosjektering i tråd med 
besøksstrategi søkes via midler til forvaltningsplan/ besøksstrategi (1420.21‐midler). Her søkes 
det om midler til investering i de fysiske tiltakene. For 2022 prioriteres det som kommer inn 
under "Grunnpakke pr. hovedinnfallsport ‐ minimum oppgradering i forhold til ny merkevare".

Lierne 
Nasjonalparksenter 150 000

Forvaltningsmyndighe
ten

5
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Harbakvollen - forsterking av kjøretrasé. Arbeidet med å forsterke kjøretrasé for ATV fra 
Melaslætta og inn til Harbakvollen i Skjækerdalen startet i 2021. Miljødirektoratet har ved to 
anledninger stadfestet nasjonalparkstyrets vedtak om barmarkskjøring inn til Harbakvollen i 
forbindelse med klagebehandling (brev fra Mdir datert 25. mars 2015 og brev datert 26. 
januar 2016). Miljødirektoratet er tydelig på at Harbakvollen Seterlag må finne en fast trasé 
for barmarkskjøringen inn til Harbakvollen slik at antall kjøretraseer begrenses innenfor 
nasjonalparken. Det bør bli gjort forebyggende arbeid for å hindre slitasjeskader. I 2020 ble 
det bygget bru over elva Skjækra, og dette tiltaket som ble igangsatt i 2021 er en videreføring 
av dette prosjektet. SNO vil bli bedt om å stille SNO‐ressurser til rådighet under utbedringen 
av traseen. Det vil bli benyttet klopper og GEO‐nett for å forsterke traseen. Harbakvollen seterlag 120 000

Forvaltningsmyndighe
ten

6
Skjækra 
landskapsvernområde

Fotografering av alle bygninger i Skjækra landskapsvernområde, slik at vi kan sammenligne 
bildene med de som ble tatt i 2005. Viktig med en statusoppdatering i forbindelse med 
revideringen av forvaltningsplanen. Tjenestekjøp fra SNO til Snåsa fjellstyre og Steinkjer 
kommuneskoger.

Snåsa fjellstyre og 
Steinkjer 
kommuneskoger 75 000 Lokalt SNO

7
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Grønningsgrubba og omegn. Skilting langs Heggsjøstien. Arbeidet med klopp/kavellegging av 
stien ble påbegynt i 2021 i forbindelse med fellesprosjekt mellom Statskog SF og Snåsa 
fjellstyre

Statskog/Snåsa 
fjellstyre 15 000

Forvaltningsmyndighe
ten

8
Skjækra 
landskapsvernområde

Tilrettelegging ved rasteplasser. Skjøtsel ‐ vedsekker på rasteplasser. På enkelte av de mest 
brukte rasteplassene inn til Skjækervatnet oppstår det stor slitasje på vegetasjonen når man 
skal skaffe seg brensel til bål. Innkjøp og utkjøring av vedsekker av Steinkjer Kommuneskoger.

Steinkjer 
Kommuneskoger 10 000 Lokalt SNO



9
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Tilrettelegging ved rasteplasser. Lierne og Snåsa, spesielt på fiskeplasser, så oppstår det stor 
slitasje på vegetasjonen når man skal skaffe seg brensel til bål. Prosjektet startet i 2016 med å 
frakte ut ved på disse plassene, noe som har gitt positiv effekt. Ønsker å fortsette med dette 
slik at vegetasjonen får tid til å ta seg igjen. Forebygging av slitasje på vegetasjonen. Tiltaket 
gjelder både Blåfjella‐Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark i Snåsa og Lierne 
kommuner.

Fjellstyrene i Lierne og 
Snåsa fjellstyre 10 000 Lokalt SNO

10
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Grønningsgrubba og omegn. Utskifting av bru over Storsteinelva. Arbeidet med 
klopp/kavellegging av stien ble påbegynt i 2021 i forbindelse med fellesprosjekt mellom 
Statskog SF og Snåsa fjellstyre

Statskog/Snåsa 
fjellstyre 200 000

Forvaltningsmyndighe
ten

11
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Tilrettelegging friluftsliv ved hovedinnfallsportene. Gjelder alle hovedinnfallsportene for 
Blåfjella‐Skjækerfjella nasjonalpark (kommunene Verdal, Steinkjer, Lierne og Snåsa). Kjøp av 
tjenester for tilrettelegging for friluftsliv ved hovedinnfallsportene (snøbrøyting, 
søppelhåndtering etc.). Kommunene 80 000

Forvaltningsmyndighe
ten

12 Lierne nasjonalpark

Tilrettelegging friluftsliv ved hovedinnfallsporten. Gjelder hovedinnfallsporten for Lierne 
nasjonalpark. Kjøp av tjenester for tilrettelegging for friluftsliv ved hovedinnfallsportene 
(snøbrøyting, søppelhåndtering etc.). Lierne kommune 20 000

Forvaltningsmyndighe
ten

13
Skjækra 
landskapsvernområde

Kloppbru mellom Rognåsen og Kjølen. Over tid har det blitt større utfordringer i forbindelse 
vinterflommer, områder som flommer over og lar seg ikke krysse på vanlige måter. Her har 
Steinkjer Kommuneskoger bygget flere klopper jf. vedlagt bilde for å sikre områdene. Det er 
nå tid for å bygge en tilsvarende klopp mellom Rognåsen og Kjølen på innfallsportens 
vinterløype.

Steinkjer 
Kommuneskoger 10 000

Forvaltningsmyndighe
ten

14
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Flytting av nasjonalparkbautaen. Snåsa kommune har vedtatt å flytte kommunens 
nasjonalparkbauta fra Gressåmoen til Grønningsområdet. Endelig plassering skal vurderes i 
sammenheng med fjellstyrets planer om oppgradering av sti fra Grønningsgrubba til 
Heggsjøan. Var planlagt utført i 2021, men ble utsatt av kommunen. Snåsa kommune 25 000

Forvaltningsmyndighe
ten

15
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Restaurering av Lakavasstien. Det har vært en økende bruk av stien fra innfallsporten i Berglia 
og opp til Lakavatnet. Dette har ført til stor slitasje og behov for å legge til rette slik at vi får 
kanalisert ferdselen slik at det blir mindre slitasje. Fjellstyrene i Lierne 200 000

Forvaltningsmyndighe
ten

16
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Informasjonsplakater etter ny designmanual. Gjelder Blåfjella‐Skjækerfjella nasjonalpark, 
Lierne nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde. Plakater i trå med ny designemanual. 
Informasjon og Holdningsskapende arbeid i trå med ny designmanual. Utarbeiding av nye 
plakater på følgende områder: ‐ 15 stk. søppelplakater, ‐ 15 stk. symbolplakater søppel, ‐ 15 
stk. hundehold, ‐ 15 stk. fremmede arter ‐ ørekyta canadarør, ‐ 15 stk. fjellvettregler. 
Videreføring av arbeidet med å implementere godkjent besøksstrategi

Lierne 
Nasjonalparksenter 30 000

Forvaltningsmyndighe
ten

17
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Forsterking av kjøretrasé inn til Hykla. Låarte sijte ønsker å starte et flerårig prosjekt med å 
forsterke kjøretraseen inn til sommerboplassen ved Hykla. Ønsker å benytte klopp og GEO‐
nett. Låarte sijte 300 000

Forvaltningsmyndighe
ten

18
Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Klopplegging av sti - Li-fjellet. Stien opp fra hovedinnfallsporten og opp til 
nasjonalparkbautaen har fått slitasjeskader, særlig i starten. Behov for klopplegging for å 
minimalisere slitasjen på vegetasjonen. Behov for 1000 meter klopp i 2022. Flerårig prosjekt. Lierne kommune 75 000

Forvaltningsmyndighe
ten

Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark

Ferdselstellere. Ønske om utsetting av ferdselstellere i prioritert rekkefølge:
i. Gjevsjøstien, ii. "Midtveis" Skjækra LVO, iii. Løvsjølia ‐ Langtjønna, iv. Malså ‐ Kulslivollen, v. 
Lifjellet ‐ stien opp til bautaen, vi. Roktdalen ‐ Skjækerstien Statens naturoppsyn 0 Lokalt SNO

1 690 000Sum omsøkt eks. mva



2022
Forvaltningmyndighet Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe

Verneområde/Tema Prioritering Beskrivelse av oppdrag og metode Forankring i 
planverktøy

Rapportering ( 
Verneområdelogg, Artsobs, 
Natstat). 

Merknad Ansvarlig i SNO-L

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark

1 Bistå ved etablering av kjøretrasé for 
barmarkskjøring inn til Harbakvollen.

Annet (beskriv) Verneområdelogg

Klagebehandlingen fra Miljødirektoratet om kjøretrasé 
inn til Harbakvollen.  Innmeldt behov for 1420.31 
midler.

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark

1 Når verneskilt må skiftes ut bør det 
vurderes om verneskiltene skal flyttes til en 
annen plassering i forhold til folks ferdsel, 
slik at det bidrar til at folk blir mer bevisst 
og observant på at de beveger seg inn i et 
verneområde. GPS-plottes og legges inn i 
verneområdeloggen. 

Besøksstrategi Verneområdelogg
Kan også gjennomførfes i forbindelse med andre 
oppdrag i verneområdet.

Lierne nasjonalpark

1 Når verneskilt må skiftes ut bør det 
vurderes om verneskiltene skal flyttes til en 
annen plassering i forhold til folks ferdsel, 
slik at det bidrar til at folk blir mer bevisst 
og observant på at de beveger seg inn i et 
verneområde. GPS-plottes og legges inn i 
verneområdeloggen. 

Besøksstrategi Verneområdelogg
Kan også gjennomførfes i forbindelse med andre 
oppdrag i verneområdet.

Skjækra landskapsvernområde

1 Når verneskilt må skiftes ut bør det 
vurderes om verneskiltene skal flyttes til en 
annen plassering i forhold til folks ferdsel, 
slik at det bidrar til at folk blir mer bevisst 
og observant på at de beveger seg inn i et 
verneområde. GPS-plottes og legges inn i 
verneområdeloggen. 

Besøksstrategi Verneområdelogg
Kan også gjennomførfes i forbindelse med andre 
oppdrag i verneområdet.

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark

2 Bistå ved etablering av kjøretrasé for 
barmarkskjøring inn til sommer-boplassen 
til Låarte sijte ved Hykla. Annet (beskriv) Verneområdelogg

Betinger tildeling av tiltaksmidler.  Innmeldt behov for 
1420.31 midler.

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark/ 
Lierne nasjonalpark/ Skjækra 
landskapsvernområde

2 Ønske om utsetting av ferdselstellere i 
prioritert rekkefølge:
i). Gjevsjøstien, ii). "Midtveis" Skjækra LVO, 
iii). Løvsjølia - Langtjønna, iv). Malså - 
Kulslivollen, v). Lifjellet - stien opp til 
bautaen og vi). Roktdalen - Skjækerstien Besøksstrategi Verneområdelogg

Muntlig rapport nasjonalparkstyret ved å delta på 
nasonalparkstyremøte i november 2022.

Verneområde/Skjøtsel

Innspill om ønsket SNO ressurs i verneområder. (Sett inn nye linjer for hvert ønsket utført oppdrag)

Verneområde/Tilrettelegging



Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark

1 Bistå i forbindelse med utarbeidelse av 
skjøtselsplan for utvalgte slåttemyrer i 
Skjækerdalen. SNO sitt bidrag skal bl.a. 
være knyttet til beskrivelse av den 
praktiske utøvende skjøtselen. 
Skjøtselsplanen skal danne grunnlaget for 
bevaringsmål for slåttemyr i 
nasjonalparken. Forvaltningsplan Verneområdelogg

Arbeidet med skjøtselsplan vil bli utført av en ekstern 
aktør og rapporteres i en ekstern rapport. Betinger at 
nasjonalparkstyret får tildelt midler til utarbeidelse av 
skjøtselsplanen. 

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark/ 
Lierne nasjonalpark/ Skjækra 
landskapsvernområde

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

Verneområde/Bevaringsmål

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark

1 Bistå ved utarbeidelse av bevaringsmål for 
slåttemyr med bakgrunn i skjøtselsplan.

Skjøtselsplan NatStat

Betinger at det tildeles midler til utarbeidelse av 
skjøtselsplan. Arbeidet med skjøtselsplan vil bli utført 
av en ekstern aktør og rapporteres i en ekstern rapport. 

Skjækra landskapsvernområde

1 Bistå ved utarbeidelse av bevaringsmål i 
forbindelse med revideringen av 
forvaltningsplan. Forvaltningsplan NatStat

Arbeidet med revidering av forvaltningsplan vil bli 
utført av nasjonalparkforvalter. 

Verneområde/Tilsyn og kontroll

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark

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

Kan også gjennomføres i forbindelse med andre 
oppdrag i verneområdene

Lierne nasjonalpark

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

Kan også gjennomføres i forbindelse med andre 
oppdrag i verneområdene

Skjækra landskapsvernområde

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

Kan også gjennomføres i forbindelse med andre 
oppdrag i verneområdene

Skjækra landskapsvernområde

1 Oppsyn etter NML, vedtak i NP-styret 26. 
november - kontroll av alle dispensasjoner 
gitt i byggesaker i Skjækra LVO i perioden 
2019 - 2021. Forvaltningsplan Verneområdelogg Egen rapport til NP-styret ved avvik

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark

1 Oppsyn etter NML - kontroll av alle 
dispensasjoner gitt til Værdalsbruket i 
byggesaker på utleiehytter. Forvaltningsplan Verneområdelogg Egen rapport til NP-styret.

Skjækra landskapsvernområde

1 Fotografering av alle bygninger i Skjækra 
landskapsvernområde, slik at vi kan 
sammenligne bildene med de som ble tatt i 
2005. Forvaltningsplan Verneområdelogg

Egen rapport til NP-styret. Viktig med en 
statusoppdatering i forbindelse med revideringen av 
forvaltningsplanen.

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark

1 Sjekke eventuelle meldinger om ulovlig 
camp. I samråd med nasjonalparkforvalter 
skal eventuelle ulovlige camp'er ryddes og 
tas med ut av verneområdet.

Forvaltningsplan Verneområdelogg Egen rapport til NP-styret.



Skjækra landskapsvernområde

1 Sjekke eventuelle meldinger om ulovlig 
camp. I samråd med nasjonalparkforvalter 
skal eventuelle ulovlige camp'er ryddes og 
tas med ut av verneområdet.

Forvaltningsplan Verneområdelogg Egen rapport til NP-styret.

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark

2 Det ønskes fortsatt et spesielt fokus på 
både snøskuterkjøring og barmarkskjøring i 
Skjækerdalen i Verdal. Forvaltningsplan Verneområdelogg Egen rapport til NP-styret.

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark/ 
Lierne nasjonalpark/Arvasslia 
naturreservat

2 Det ønskes et fokus på barmarkskjøring i 
forbindelse med elgjakta, spesielt fokus på 
Seisjødalen i Snåsa og Arvaslihytta i Lierne. 
Stikkprøver i andre områder. Viktig med 
forebyggende informasjonsarbeid på 
forhånd. Forvaltningsplan Verneområdelogg Egen rapport til NP-styret.

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og 
Lierne nasjonalpark

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

Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark/ 
Lierne nasjonalpark/Skjækra 
landskapsvernområde

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