
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Formannskapssalen på Kommunehuset, Steinkjer 
Dato: 02.09.2022 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   
ST 29/2022 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   
ST 30/2022 Valg av to til å signere møteprotokoll sammen med 

leder 
  

ST 31/2022 Referatsaker   
 Styresak   
ST 32/2022 Godkjenning av møteprotokoll fra møte den 

01.06.2022 i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre 

 2022/1407 

ST 33/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Klage på vilkår 
i sak NP 24-2022 - Nord-Trøndelag Turistforening 

 2022/1367 

ST 34/2022 Blåfjella-Skjækerfjella /Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark - dispensasjon for utført utvidelse på 
utleiehytte ved Bjarnetjern og uthus ved Dyrhaugstu 
- Verdalsbruket 

 2022/6078 

ST 35/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Søknad om 
rivning og oppsett av ny hytte - Bringsvollen - Verdal 

 2022/7259 

ST 36/2022 Lierne NP - søknad om ny utedo Leifhytta 
Lutredalen - Knut Georg Sandvik 

 2022/7848 

ST 37/2022 Skjækra landskapsvernområde - Søknad om 
dispensasjon for bruk av minigraver for rensing av 
grøft - Knut Sjøli 

 2021/5356 

ST 38/2022 Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av 
platting i tilknytning gjeterhytte på Hykla - Jon 
Andreas Stenfjell 

 2022/6906 

ST 39/2022 Revidering av forvaltningsplaner  2022/8248 
ST 40/2022 Delegerte vedtak   
DS 
30/2022 

ADM-2022-30 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - 
gitt tillatelse til bruk av motor på båt på Gjefsjøen - 
Ebbe Deraas 

 2022/4956 

DS 
31/2022 

ADM 2022-31 Blåfjella / Skjækerfjella og Lierne 
Nasjonalpark - tillatelse til lavtflyging - kartlegging av 
jaktfalk og kongeørn - NINA 

 2022/5811 

DS 
32/2022 

ADM 2022-32 Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - 
tillatelse til motorferdsel i utmark - Harbakvollen 
seterlag 

 2020/7108 

DS 
33/2022 

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon 
for bruk av firehjuls ATV for uttransportering av felt 
elg i 2022 - Ole Håkon Kolstad 

 2022/6153 

DS 
34/2022 

Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - gitt 
dispensasjon for motorferdsel med ATV til Seisjø 
jaktstue - Nils Reidar Glamsland 

 2022/7937 
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 Styresak   
ST 41/2022 Eventuelt   
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ST 29/2022 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
ST 30/2022 Valg av to til å signere møteprotokoll sammen med leder
ST 31/2022 Referatsaker
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Arkivsaksnr: 2022/1407-0 

 Saksbehandler: Hege Sæther Moen 

Dato: 25.08.2022 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 32/2022 02.09.2022 

 
Godkjenning av møteprotokoll fra møte den 01.06.2022 i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
 
 
Forvalters tilrådning: 
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret godkjenner møteprotokoll fra møte 01.06.2022 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Vedlegg 

1 Møteprotokoll fra NP-styremøte 1. juni 2022 
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Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg:  Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
Møtested: Heia Gjestegård, Grong kommune  
Dato:  1. juni 2022 kl. 10:00 – 13:00  
   
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Bente Estil    Leder    Lierne 
Pål Sverre Fikse    Medlem   Verdal 
Borgny Grande    Medlem   Grong 
Arnt Einar Bardal   Medlem   Snåsa 
Bjørn Iversen    Medlem   Trøndelag fylkeskommune 
Hanna-Lene Wilks   Medlem   Sametinget 
Anna Liisa Jåma    Medlem   Sametinget 
Odd Bjørnar Bjørkås   Medlem   Sametinget 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Anne Berit Lein    Nestleder   Steinkjer 
 
Følgende medlemmer deltok ikke: 
Navn     Funksjon   Representerer 
Kjell Jøran Jåma   Medlem   Sametinget 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn     Møtte for   Representerer 
Stein Erik Ålberg   Anne Berit Lein   Steinkjer 
 
Merknader: 

• Arnt Einar Bardal deltok via Teams 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn    Stilling/representerte       
Inge Hafstad   Fungerende nasjonalparkforvalter 
 
Andre: 
Navn    Representerte        
Finn-Stephan Dybvik  Lierne Nasjonalparksenter IKS 
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Saksliste 
 
Utvalgssaksnr.  Innhold        Arkivsaksnr. 
 
ST 18/2022 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte  2022/1407 

23. mars 2022 
 

ST 19/2022 Referatsaker – 18.03.2022 – 20.05.2022    2022/1407 
 
ST 20/2022 Rapport - administrative vedtak 18.03.2022 – 20.05.2022  2022/1407 
 
ST 21/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage på vedtak ADM-2022-17 -  2022/2783 

bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver 
 
ST 22/2022 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak i sak NP-2022-07 - 2020/13819 

avslag på søknad om godkjenning av platting med ildsted ved hytte  
Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 

 
ST 23/2022 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak i sak NP-2022-08 - 2020/14779 

delvis godkjenning av platting og hundegård ved hytte  
Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 

 
ST 24/2022 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om sommermerking  2022/1367 

av tursti mellom fjellgårdene i Snåsa – Nord-Trøndelag turistforening 
 
ST 25/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – SNO tilsyn i byggesaker -  2020/672 

Værdalsbruket sine utleiehytter 
 

ST 26/2022 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark – brosjyre 2022/1407  
om nasjonalparkene med kart – orientering om status for arbeidet  
v/Finn-Stephan Dybvik Lierne Nasjonalparksenter 

 
ST 27/2022 Eventuelt        2022/1407 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 18/2022 01.06.2022 

 
 
ST 18/2022 NP-2022-18 Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte 23. mars 2022 
 
 
Dokumenter i saken 

1. NP-2022-18 vedlegg 1 - Møteprotokoll NP-styremøte 23. mars 2022 
 
 
Bakgrunn 
Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret onsdag den 23. mars 2022 ble utsendt på e-post datert 
28. mars 2022. 
 
Behandling i møte 

• Fungerende nasjonalparkforvalter informerte om utsendelse av en tilleggssak, sak ST 
28/2022 - endring av tillatelse til oppføring av uthus ved Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

• Hanna-Lena Wilks hadde to saker hun ønsket å ta opp under eventuelt: 
o Fri og Vill AS – organisert ferdsel i vinter 
o Motorisert ferdsel i forbindelse med sanering av telefonlinjen mellom fjellgårdene i 

Snåsa kommune 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 

• Nasjonalparkstyret godkjenner: 
o Innkalling 
o Saksliste med tilleggssak ST 28/2022 og to innmeldte saker under sak ST 27/2022 

Eventuelt 
o Protokoll fra møte i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022.  

 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra møte i Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23. mars 2022.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 19/2022 01.06.2022 

 
 
ST 19/2022 NP-2022-19 Referatsaker 
 
Referatsaker i perioden 18. mars 2022 – 20. mai 2022 
 
Ref.nr.  Beskrivelse        Arkivnr. 
11/2022 Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre – innspill vedrørende 2020/1778 

Dispensasjonspraksis for helikopterbruk- FNF Trøndelag 080422 
▪ Utsendt på e-post 26. april 2022 

 
12/2022 Skjækra landskapsvernområde - nasjonalparkstyrets vedtak gjøres 2021/11377 

ikke om - Miljødirektoratet 270422 
▪ Utsendt på e-post 28. april 2022 

 
13/2022 Skjækra landskapsvernområde - Skjækervatnet 34 - status for flytting  2020/13587 

av solcellepanel og vindmølle - Erling Fuglesang 190422 
▪ Utsendt på e-post 28. april 2022 

 
14/2022 Skjækra landskapsvernområde - riving av gammelt uthus ved hytte  2020/672 

Setertjønna 7 - Rune Fossum 250422 
▪ Utsendt på e-post 28. april 2022 

 
15/2022 Skjækra landskapsvernområde – brev til hytteeier riving av gammelt  2020/672 

uthus ved hytte Setertjønna 7 – NP-styret 020522 
▪ Utsendt på e-post 4. mai 2022 

 
16/2022 Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeier - nasjonalparkstyrets  2021/8964 

vedtak i sak ST 53-2021 gjøres ikke om - NP-styret 040522 
▪ Utsendt på e-post 4. mai 2022 

 
17/2022 Skjækra landskapsvernområde - brev til hytteeier - nasjonalparkstyrets  2021/11377 

vedtak i sak ST 56 og 57-2021 gjøres ikke om - NP-styret 040522 
▪ Utsendt på e-post 4. mai 2022 

 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 

• Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 20/2022 01.06.2022 

 
 
ST 20/2022 NP-2022-20 Rapport - administrative vedtak 15. mars 2022 – 20. mai 2022 
 
 
Administrative vedtak i perioden 15. mars 2022 – 20. mai 2022 
 
ADM/nr Beskrivelse        Arkivnr. 
18/2022 ADM-2022-18 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2021/11143 

av snøscooter for transport av materialer – Martin Kolstad 150322 
 
19/2022 ADM-2022-19 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2022/3038 

av snøscooter inn til Vivassfiskløysa – vedlikehold av båt –  
Kjell Bjørnar Tyldum 170322  

 
20/2022 ADM-2022-20 – Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2022/3044 

av snøscooter inn til Vivassfiskløysa – vedlikehold av båt –  
Magne Ingebrigt Selliås 220322 

 
21/2022 ADM-2022-21 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk  2022/3267 

av snøscooter ved vedlikehold av LoRaWan basestasjon –  
Raubeinsetra Saubeitelag 220322 

 
22/2022 ADM-2022-22 – Guslia naturreservat – tillatelse til bruk av snøscooter 2022/3403 

For transport av materialer og utstyr – vedlikehold av hytte –  
Gusli kommuneskog 280322 

 
23/2022 ADM-2022-23 - Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk  2022/3414 

av snøscooter for transport av utstyr inn til Gaundalen –  
Odd Arild Gaundal 290322 

 
24/2022 ADM-2022-24 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2022/4126 

av snøscooter inn til Gjermstadkoia – AS Værdalsbruket 190422 
 
25/2022 ADM-2022-25 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk 2022/4270 

av snøscooter for henting av båt – Tor Arne Moen 210422 
 
26/2022 ADM-2022-26 - Lierne nasjonalpark – tillatelse til bruk av snøscooter  2022/4331 

for transport av stein – vedlikehold av demning ved Grunntjønna –  
Fjellstyrene i Lierne 220422  

 
27/2022 ADM-2022-27 - Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne   2022/3895 

nasjonalpark – tillatelse til merking av analyseruter og innsamling av plantematerialer 
– arealrepresentativ overvåking –  
Norsk institutt for naturforskning 280422 

 
28/2022 ADM-2022-28 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til bruk  2022/4702 

av snøscooter 4. mai 2022 for transport av takstmann til Bringsvollen  
etter brann – Torgrim Woll 040522 
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29/2022 ADM-2022-29 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til å  2022/4597 
Arrangere organisert fottur – Fri og Vill AS 100522 

 
 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 

• Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
 
 
Forvalters tilrådning 

• Nasjonalparkstyret tar de administrative vedtakene til orientering 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 21/2022 01.06.2022 

 
 
ST 21/2022 NP-2022-21 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – klage på vedtak ADM-2022-17 - 

bruk av snøscooter i formidlingsoppgaver 
 
 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkforvalter for Blåfjella Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre fattet den 15. mars 2022 
følgende vedtak i sak ADM 2022-17:  
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra verneforskriften, jf. de generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, 
Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat, samt 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har 
nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15. mars 2022 – 5. mai 2022. 

• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
 

Lierne Nasjonalparksenter IKS søkte den 9.mars 2022 om tillatelse til å bruke egen snøscooter når de 
var ute sammen med fjellstyret i Lierne og Snåsa, og Statens naturoppsyn, for innsamling av 
informasjonsmateriell. De fikk i ovenfor nevnte vedtak tillatelse til dette. Dispensasjonen gjaldt for 
perioden 15. mars 2022 – 5. mai 2022. Skæhkere sijte har klaget på at det er gitt tillatelse for 
perioden 1. mai 2022 – 5. mai 2022. 
 
Klagen 
Skæhkere sijte, heretter kalt klager, har i brev datert 4. april 2022 påklaget deler av vedtaket i sak 
ADM 2022-17. Klagen gjelder bruk av snøscooter i perioden 1. mai til 5. mai. Klager skriver at dette er 
kalvingstiden for rein, og at det er viktig at rein får så mye ro som mulig i denne tiden. Klager mener 
at dette er et oppdrag som kan gjennomføres før 30. april som er seneste satte dato for andre 
dispensasjonssøknader. Søker ber om at det respekteres at rein får så mye ro som mulig i 
kalvingstiden, og ber om at klagen får oppsettende virkning i perioden 1. mai til 5. mai.  
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Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre tar klagen på deler av vedtak ADM-2022-17 datert 
15. mars 2022 til følge. Vedtaket endres fra: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra verneforskriften, jf. de generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, 
Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat, samt 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har 
nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15. mars 2022 – 5. mai 2022. 

• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
 

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

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15. mars.2022 – 30. april 2022. 

• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella Skjækerfjella og Lierne nasjonalparkstyre tar klagen på deler av vedtak ADM-2022-17 datert 
15. mars 2022 til følge. Vedtaket endres fra: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra verneforskriften, jf. de generelle 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, Lierne/Lijre nasjonalpark, Merkesfloen naturreservat, Arvasslia naturreservat, 
Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuananjohke naturreservat og Holden naturreservat, samt 
delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak NP-11/2016 i møtet den 11. april 2016, har 
nasjonalforvalter fattet følgende vedtak: 

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15.mars 2022 – 5. mai 2022. 
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• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
 

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

• Lierne Nasjonalparksenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med 
dokumentasjon og fotografering i samarbeid med fjellstyrene i Lierne, Snåsa fjellstyre 
og Statens naturoppsyn (SNO). 

• Tillatelsen gjelder kun når representantene fra nasjonalparksenteret kjører sammen 
med fjellstyrene og/eller SNO. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 15.mars.2022 – 30. april 2022. 

• Dispensasjonen gjelder for inntil seks turer. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 22/2022 01.06.2022 

 
 
ST 22/2022 NP-2022-22 Skjækra landskapsvernområde – klage på vedtak i sak NP-2022-07 - 

avslag på søknad om godkjenning av platting med ildsted ved hytte  
Skjækervatnet 23 – Marit og Gunnar Børøsund 

 
 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2022-07 den 23. mars 2022: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ 
Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

o Oppført frittstående platting på 21,0 m2 med ildsted skal rives, og rivningsavfall som 
ikke kan benyttes som ved skal fraktes ut av Skjækra landskapsvernområde og 
leveres på godkjent avfallsmottak.  
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o Frist for riving og uttransportering av rivningsavfall settes til 31. mars 2023. 
 
Klagen 
Gunnar og Marit Børøsund klager i brev datert 3. april 2022 på vedtak fattet av Blåfjella/ 
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre i sak NP-2022-07 den 23. mars 2022. I NP-sak nr. 07/2022 i sak 
2020/13819 avslår nasjonalparkstyret søknaden om godkjenning av allerede oppført frittstående 
platting med ildsted på 21,0 m2 i tilknytning til hytte Skjækervatnet 23 i Skjækra 
landskapsvernområde, Snåsa kommune.  
 
Forvalters vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2022-07 onsdag den 23. mars 2022 er 
datert 3. april 2022, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at 
klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler 
nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. Fungerende nasjonalparkforvalter bekreftet overfor 
klager i brev datert 5. april 2022 at klagen var mottatt, og at den ville bli lagt frem ovenfor 
nasjonalparkstyret i møte den 1. juni d.å. 
 
Behandling i møte 
Arnt Einar Bardal fremmet følgende forslag: 

• Klagen tas til følge. 

• Nasjonalparkstyrets vedtak fra 10. mars 2021 opprettholdes. 

• Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3a innvilges Marit og Gunnar Børøsund sin 

søknad om godkjenning av frittstående platting inntil 21 m2 med ildsted i tilknytning til 

hytte med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/1 i Snåsa kommune. 

 

Begrunnelse: 

Regelverket har vært utydelig på hva som har vært søknadspliktig. Utbygger har handlet i god tro 

ut fra veiledning fra kommunen. Tillatelsen vil ikke skape presedens ved tydeliggjøring av 

regelverk. 

 
Votering 

• Arnt Einar Bardal sitt forslag – 4 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 5 stemmer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 23. mars 2022 i sak 
NP-2022-07. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen fra Gunnar og Marit Børøsund videre til Miljødirektoratet 
for endelig avgjørelse. 

 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 23. mars 2022 i sak 
NP-2022-07. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen fra Gunnar og Marit Børøsund videre til Miljødirektoratet 
for endelig avgjørelse. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 23/2022 01.06.2022 

 
 
ST 23/2022 NP-2022-23 Skjækra landskapsvernområde – Skjækra landskapsvernområde – klage 

på vedtak i sak NP-2022-08 - delvis godkjenning av platting og hundegård ved hytte  
Skjellivatnet 10 – Jan Erik Wettre 

 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2022-08 den 23. mars 2022: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 3, punkt 1.1 i verneforskriften for Skjækra/ 
Skæhkerenjohke landskapsvernområde, fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

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

o Platting på østveggen – 31,0 m2 
o Platting på vestveggen – 25,6 m2 
o Platting ved uthus – 17,5 m2 
o Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 (se fig. 2).  
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• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Jan Erik Wettre tillatelse til oppføring av 
plattinger på maksimum 60,0 m2 i tilknytning til hytte Skjellivatnet 10 med Gnr/Bnr/Fnr 
156/3/93 i Steinkjer kommune. 

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

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

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

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

platting). 

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

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

 
Klagen 
Jan Erik Wettre klager i brev datert 8. april 2022 på vedtak fattet av Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre i sak NP-2022-08 den 23. mars 2022. I NP-sak nr. 08/2022 i sak 2020/14779 vedtar 
nasjonalparkstyret at arealet av allerede oppførte plattinger ved hytte Skjellivatnet 10 må reduseres 
fra 89,3 m2 til maksimum 60,0 m2, med frist den 31. mars 2023.  
 
Forvalters vurdering av klagen 
Klagen på vedtaket som nasjonalparkstyret fattet i sak NP-2022-08 onsdag den 23. mars 2022 er 
datert 8. april 2022, og klagen er dermed mottatt innenfor klagefristen på tre uker. Det ansees at 
klager har rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningslovens § 28, og forvalter anbefaler 
nasjonalparkstyret å ta klagen til behandling. Fungerende nasjonalparkforvalter bekreftet overfor 
klager i brev datert 19. april 2022 at klagen var mottatt, og at den ville bli lagt frem ovenfor 
nasjonalparkstyret i møte den 1. juni d.å. 
 
Behandling i møte 
Arnt Einar Bardal fremmet følgende forslag: 

• Klagen tas til følge. 

• Med hjemmel i naturmangfoldlovens § § 3, punkt 1.3a innvilges søknaden fra Jan Erik 

Wettre om oppføring av plattinger på til sammen 89,3 m2. Plattingene er fordelt på (se 

fig. 1): 

• Platting på østveggen – 31,0 m2 

• Platting på vestveggen – 25,6 m2 

• Platting ved uthus – 17,5 m2 

• Platting med hundegård og hundehus – 15,2 m2 

 

Begrunnelse: 

Regelverket har vært utydelig på hva som har vært søknadspliktig. Utbygger har handlet i god tro 

ut fra veiledning fra kommunen. Tillatelsen vil ikke skape presedens ved tydeliggjøring av 

regelverk. 
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Votering 

• Arnt Einar Bardal sitt forslag – 4 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 5 stemmer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 23. mars 2022 i sak 
NP-2022-08. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen fra Jan Erik Wettre videre til Miljødirektoratet for endelig 
avgjørelse. 

 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak datert 23. mars 2022 i sak 
NP-2022-08. 

• Nasjonalparkstyret sender klagen fra Jan Erik Wettre videre til Miljødirektoratet for endelig 
avgjørelse. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 24/2022 01.06.2022 

 
 
ST 24/2022 NP-2022-24 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om sommermerking av 

tursti mellom fjellgårdene i Snåsa – Nord-Trøndelag turistforening 
 
 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Søknad 
Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) søker i brev datert 31. januar 2022 om tillatelse til 
sommermerking av sti mellom fjellgårdene Gjefsjøen – Holden – Gaundalen (se vedlegg 1). Stien vil 
følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene, men legges mer naturlig i terrenget (se fig. 1). 
Stien vil bli gått opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes i henhold til norsk 
merkehåndbok/norsk merkestandard.  
 
Behandling i møte 
Etter diskusjon i nasjonalparkstyret fremmet nasjonalparkstyret følgende omforente forslag til 
vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, fastsatt 
ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

• Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til sommermerking av sti mellom fjellgårdene 
Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

o Tillatelsen gjelder i en prøveperiode frem til og med sommerperioden 2025. 
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Vilkår for vedtaket 

• Nord-Trøndelag turistforening skal gå i dialog med reindrifta om avbøtende tiltak. 
o Turistforeningen rapportere tilbake til nasjonalparkstyret om dialogen med 

reindrifta, og om eventuelle avbøtende tiltak som skal iverksettes. 
o Det oppfordres særskilt til å hensynta reindrifta i informasjon- og markedsføringen 

av stien. 

• Det skal settes opp ferdselstellere som skal danne grunnlag for evalueringen etter 
prøveperioden. 

• Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene. 

• Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes. 

• Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

• Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 
 
Votering 

• Nasjonalparkstyrets omforente forslag – 9 stemmer 

• Forvalters tilrådning – 0 stemmer 
 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, fastsatt 
ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

• Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til sommermerking av sti mellom fjellgårdene 
Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

o Tillatelsen gjelder i en prøveperiode frem til og med sommerperioden 2025. 
 
Vilkår for vedtaket 

• Nord-Trøndelag turistforening skal gå i dialog med reindrifta om avbøtende tiltak. 
o Turistforeningen rapportere tilbake til nasjonalparkstyret om dialogen med 

reindrifta, og om eventuelle avbøtende tiltak som skal iverksettes. 
o Det oppfordres særskilt til å hensynta reindrifta i informasjon- og markedsføringen 

av stien. 

• Det skal settes opp ferdselstellere som skal danne grunnlag for evalueringen etter 
prøveperioden. 

• Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene. 

• Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes. 

• Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

• Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 
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Fig. 1: Kart over sti som er søkt sommermerket mellom fjellgårdene i Snåsa kommune. Følger den gamle 
telefonlinjen som nå blir tatt bort. Deler av stien går innenfor nasjonalparken. 
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Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, fastsatt 
ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

• Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til sommermerking av sti mellom fjellgårdene 
Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

 
Vilkår for vedtaket 

• Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene. 

• Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes. 

• Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

• Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23



 

 

19 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 25/2022 01.06.2022 

 
 
ST 25/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – SNO tilsyn i byggesaker - Værdalsbruket sine 

utleiehytter 
 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

7. NP-2022-25 vedlegg 7 - NP-2015-12 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - klageavgjørelse 
vedtaket stadfestes - Miljødirektoratet 031115 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Bakgrunn 
På oppdrag fra Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre gjennomførte Statens naturoppsyn 
(SNO) tilsyn med dispensasjoner gitt av styret til Værdalsbruket i byggesaker tilknyttet utleiehyttene 
Bjarnetjern (Bjarnestu), Dyrhaugstu, Lakavassbu og Ørtugtjern. Tilsynet ble gjennomført 26. april 
2022. 
 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret følger opp Statens naturoppsyn sitt tilsyn på 
følgende måte: 
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• Tilsyn Bjarnetjern (Bjarnestu) 
Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av utleiehytta på 3,1 m2 forklares med at 
arealet i søknaden om utvidelse og nasjonalparkstyrets vedtak i mai 2016 har tatt utgangspunkt i 
byggetegninger målt opp med på utvendig svill eller utvendig reisverk. Nasjonalparkstyret ber AS 
Værdalsbruket om å søke om utvidelse av utleiehytta ved Bjarnetjern på 3,1 m2. Nasjonalparkstyret 
delegerer videre behandling av saken til arbeidsutvalget. 

• Tilsyn Dyrhaugstu 
Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av uthuset på 2,3 m2 forklares med at arealet 
i søknaden om utvidelse og nasjonalparkstyrets vedtak i mai 2016 har tatt utgangspunkt i 
byggetegninger målt opp med på utvendig svill eller utvendig reisverk. Nasjonalparkstyret ber AS 
Værdalsbruket om å søke om utvidelse av uthuset ved Dyrhaugstu på 2,3 m2. Nasjonalparkstyret 
delegerer videre behandling av saken til arbeidsutvalget. 
 

• Tilsyn Lakavassbu (Erbestu) 
Tilsyn viser at samlet bebygd areal på Lakavassbu er på 72,7 m2, noe som er 9,3 m2 mindre enn øvre 
tillatte arealgrense for bebygd areal i tillatelsen fra juni 2014. Tilsynet viser at byggingen er innenfor 
tillatelse gitt av nasjonalparkstyret juni 2014, og saken avsluttes. 

• Tilsyn Ørtugtjern 
Med bakgrunn i det forholdsvis store avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse 
anbefaler fungerende nasjonalparkforvalter at arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
gjennomfører en befaring sammen med Værdalsbruket, Verdal kommune og Statens naturoppsyn for 
sammen å avklare de faktiske forhold. Saken legges frem ovenfor nasjonalparkstyret på nytt etter at 
befaringen er gjennomført. 
 
Forvalters tilrådning 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret følger opp Statens naturoppsyn sitt tilsyn på 
følgende måte: 

• Tilsyn Bjarnetjern (Bjarnestu) 
Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av utleiehytta på 3,1 m2 forklares med at 
arealet i søknaden om utvidelse og nasjonalparkstyrets vedtak i mai 2016 har tatt utgangspunkt i 
byggetegninger målt opp med på utvendig svill eller utvendig reisverk. Nasjonalparkstyret ber AS 
Værdalsbruket om å søke om utvidelse av utleiehytta ved Bjarnetjern på 3,1 m2. Nasjonalparkstyret 
delegerer videre behandling av saken til arbeidsutvalget. 

• Tilsyn Dyrhaugstu 
Avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse av uthuset på 2,3 m2 forklares med at arealet 
i søknaden om utvidelse og nasjonalparkstyrets vedtak i mai 2016 har tatt utgangspunkt i 
byggetegninger målt opp med på utvendig svill eller utvendig reisverk. Nasjonalparkstyret ber AS 
Værdalsbruket om å søke om utvidelse av uthuset ved Dyrhaugstu på 2,3 m2. Nasjonalparkstyret 
delegerer videre behandling av saken til arbeidsutvalget. 

• Tilsyn Lakavassbu (Erbestu) 
Tilsyn viser at samlet bebygd areal på Lakavassbu er på 72,7 m2, noe som er 9,3 m2 mindre enn øvre 
tillatte arealgrense for bebygd areal i tillatelsen fra juni 2014. Tilsynet viser at byggingen er innenfor 
tillatelse gitt av nasjonalparkstyret juni 2014, og saken avsluttes. 

• Tilsyn Ørtugtjern 
Med bakgrunn i det forholdsvis store avviket mellom dispensasjon og faktisk bygningsmasse 
anbefaler fungerende nasjonalparkforvalter at arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
gjennomfører en befaring sammen med Værdalsbruket, Verdal kommune og Statens naturoppsyn for 
sammen å avklare de faktiske forhold. Saken legges frem ovenfor nasjonalparkstyret på nytt etter at 
befaringen er gjennomført. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 26/2022 01.06.2022 

 
 
ST 26/2022 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark – brosjyre om 

nasjonalparkene med kart – orientering om status for arbeidet v/Finn-Stephan Dybvik 
Lierne Nasjonalparksenter 

 
 
Bakgrunn 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre har kjøpt tjenester av Lierne Nasjonalparksenter IKS 
for arbeidet med å lage brosjyre om Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark. 
Inkludert i arbeidet er samarbeid med Lina Haggard om utarbeidelse av brosjyrekart. 
 
 
Daglig leder for Lierne Nasjonalparksenter Finn-Stephan Dybvik orienterte om organiseringen og 
status for arbeidet. 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 

• Nasjonalparkstyret tok informasjonen fra Lierne Nasjonalparksenter til orientering.  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 27/2022 01.06.2022 

 
 
ST 27/2022 NP-2022-27 Eventuelt 

1. Status for stillingen(e) som nasjonalparkforvalter(e) 
Styreleder og fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om status for stillingen(e). 

2. Arbeidet med revideringen av forvaltningsplanene 
Styreleder og fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om arbeidet med revideringen av 
forvaltningsplanene. Nasjonalparkstyret må revidere fremdriftsplanene for arbeidet etter at 
engasjementstillingen er på plass den 1. august 2022. 

3. Avvik på tillatelse til organisert ferdsel 
Representanter fra Skæhkere sijte melder om at Fri og Vill ble påtruffet langt utenfor de traseene det 
ble gitt tillatelse til i administrativt vedtak i sak ADM-2021-69 i brev datert 2. november 2021. 
Skæhkere sijte bes om å sende skriftlig rapport til nasjonalparkforvalter om hendelsen. Med 
bakgrunn i rapporten fra Skæhkere sijte vil nasjonalparkforvalter be om en redegjørelse fra Fri og Vill 
om hendelsen. 

4. Arbeidet med saneringen av telefonlinjen mellom fjellgårdene  

Arbeidet med saneringen av telefonlinjen har pågått langt ut i mai, med bruk av motoriserte 
kjøretøy. Tillatelsen på motorisert ferdsel i nasjonalparken gjaldt kun ut mars 2022. 
Nasjonalparkforvalter bes om å ta kontakt med BN Entreprenør for å sjekke hva som er 
skjedd. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 28/2022 01.06.2022 

 
 
ST 28/2022 NP-2022-28 Skjækra landskapsvernområde – søknad om endring av tillatelse til 

oppføring av uthus ved Skjækervatnet 37 – Knut Sjøli 
 
 
Dokumenter i saken 

1. NP-2022-28 vedlegg 1 - NP-2021-34 Skjækra landskapsvernområde - oppføring av uthus - 
anneks - Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

2. NP-2022-28 vedlegg 2 - Saksfremlegg sak NP-2021-34 - søknad om oppføring av uthus - 
anneks - Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

3. NP-2022-28 vedlegg 3 - Søknad om endring av tillatelse til oppføring av uthus ved 
Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

4. NP-2022-28 vedlegg 4 - Situasjonstegning - søknad om endring av tillatelse til oppføring av 
uthus ved Skjækervatnet 37 - Knut Sjøli 

 
 
Bakgrunn 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2021: 
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 Knut Sjøli tillatelse til å rive 
uthus på 31,2 m2 ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 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 Knut Sjøli tillatelse til oppføring av nytt 
uthus/anneks på maksimum 18,0 m2 ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 
80/1/39 i Snåsa kommune. 

o Tegningene som viser omsøkt uthus/anneks på 18,2 m2 (se fig. 2) må justeres slik 
at uthuset/annekset maksimum blir på 18,0 m2. 

o Justert tegning sendes nasjonalparkforvalter. 
o Målene av uthuset/annekset er utvendig svill/utvendig reisverk. 

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

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

 
Tiltaket er vurdert av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige 
vurderingen er sendt Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Viser gammelt uthus som skal rives og plassering av nytt uthus i forhold til dagens hytte 
Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune. 

 

 
Fig. 2: Tegninger av uthus/anneks ved hytte Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune 
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Søknad 
I tråd med vedtaket datert 4. juni 2021 har søker sendt inn reviderte tegninger i e-post datert 31. mai 
2022, samt søker om å endre plasseringen av uthuset. Revidert tegning viser at uthuset blir på 17,9 
m2 (3,8 m x 4,7 m). 
 
Forvalters vurdering 
Fungerende nasjonalparkforvalter viser til saksfremlegg i sak NP-2021-34 for vurderinger opp mot 
hjemmelsgrunnlag og naturmangfoldloven (se vedlegg 2). Endringen av arealet på uthuset er i tråd 
med vedtaket fra juni 2021, mens endringen av plasseringen av uthuset må godkjennes av 
nasjonalparkstyret. Endringen av plasseringen av uthuset endrer ikke fungerende 
nasjonalparkforvalters vurderinger om saken kan behandles etter naturmangfoldlovens § 48, eller 
vurderinger opp mot naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper i §§ 8-12. 
 
Behandling i møte 

• Ingen kommentarer 
 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2022 endres 
til: 
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 Knut Sjøli tillatelse til å rive 
uthus på 31,2 m2 ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 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 Knut Sjøli tillatelse til oppføring av nytt 
uthus/anneks på maksimum 17,9 m2 (3,8 m x 4,7m) ved hytte Skjækervatnet 37 med 
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune. 

o Målene av uthuset/annekset er utvendig svill/utvendig reisverk. 

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

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

 
Vedtaket erstatter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2021. 
 
Tiltaket er vurdert av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige 
vurderingen er sendt Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Viser gammelt uthus som skal rives og plassering av nytt uthus i forhold til dagens hytte 
Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune. 

 

 
Fig. 2: Tegninger av uthus/anneks ved hytte Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune 
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Forvalters tilrådning 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre sitt vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2022 endres 
til: 
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 Knut Sjøli tillatelse til å rive 
uthus på 31,2 m2 ved hytte Skjækervatnet 37 med Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 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 Knut Sjøli tillatelse til oppføring av nytt 
uthus/anneks på maksimum 17,9 m2 (3,8 m x 4,7m) ved hytte Skjækervatnet 37 med 
Gnr/Bnr/Fnr 80/1/39 i Snåsa kommune. 

o Målene av uthuset/annekset er utvendig svill/utvendig reisverk. 

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

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

 
Vedtaket erstatter nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP-2021-34 den 4. juni 2021. 
 
Tiltaket er vurdert av Snåsa kommune i forhold til plan- og bygningslov. Kopi av den skriftlige 
vurderingen er sendt Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 
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Fig. 1: Viser gammelt uthus som skal rives og plassering av nytt uthus i forhold til dagens hytte 
Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune. 

 

 
Fig. 2: Tegninger av uthus/anneks ved hytte Skjækervatnet 37 i Snåsa kommune 
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Arkivsaksnr: 2022/1367-0 

 Saksbehandler: Hege Sæther Moen 

Dato: 24.08.2022 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 33/2022 02.09.2022 

 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Klage på vilkår i sak NP 24-2022 - Nord-
Trøndelag Turistforening 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne / Låarte-Skæhkeren-Lijre Nasjonalparkstyre imøtekommer delvis klagen 
fra DNT Nord-Trøndelag ved å fatte følgende vedtak: 
 
Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-
Skæhkere nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til sommermerking av sti mellom 
fjellgårdene Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

 o Tillatelsen gjelder i en prøveperiode frem til og med sommerperioden 2025.  
 
Vilkår for vedtaket  
• Nord-Trøndelag turistforening skal gå i dialog med reindrifta om avbøtende tiltak. 

o Turistforeningen rapportere tilbake til nasjonalparkstyret om dialogen med reindrifta, og om 
eventuelle avbøtende tiltak som skal iverksettes.  

o Det oppfordres særskilt til å hensynta reindrifta i informasjon- og markedsføringen av stien.  
• Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene.  
• Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes.  
• Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 
• Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 
 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vil sette opp ferdselstellere for å innhente kunnskap 
om effekten av merkingen / tilretteleggingen, som grunnlag for evalueringen etter prøveperioden.  
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Da Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre imøtekommer deler av klagen er dette å regne 
som et nytt enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og klagen sendes ikke videre til Miljødirektoratet 
for behandling. 
 
 

Klagerett 

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

 
 
Saksopplysninger - Klage 
 
Sakens behandling 
 
Søknad  
Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) søkte i brev datert 31. januar 2022 om tillatelse til 
sommermerking av sti mellom fjellgårdene Gjefsjøen – Holden – Gaundalen. Stien vil følge den gamle 
telefonlinjen mellom fjellgårdene, men legges mer naturlig i terrenget, se kart under (Fig 1, hentet fra 
sak NP 24-2022 behandlet av nasjonalparkstyret den 01.06.2022): 

 
 
Kart vedlagt søknaden viser omsøkt sti mellom fjellgårdene i Snåsa kommune. Stien følger den gamle 
traseen for telefonlinjen som nå blir tatt bort. Deler av stien går gjennom nasjonalparken. 
 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak i sak NP 24-2022 
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Søknaden ble behandlet av nasjonalparkstyret i møte den 01.06.2022 
der følgende vedtak ble fattet: 
 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, fastsatt ved 
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet 
følgende vedtak:  
• Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til sommermerking av sti mellom fjellgårdene 
Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

 o Tillatelsen gjelder i en prøveperiode frem til og med sommerperioden 2025.  
 
Vilkår for vedtaket  
• Nord-Trøndelag turistforening skal gå i dialog med reindrifta om avbøtende tiltak. 

o Turistforeningen rapportere tilbake til nasjonalparkstyret om dialogen med reindrifta, og om 
eventuelle avbøtende tiltak som skal iverksettes.  

o Det oppfordres særskilt til å hensynta reindrifta i informasjon- og markedsføringen av stien.  
• Det skal settes opp ferdselstellere som skal danne grunnlag for evalueringen etter prøveperioden.  
• Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene.  
• Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes.  
• Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre. 
• Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 
 
Klagen 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyrets vedtak ble formidlet Nord-Trøndelag Turistforening 
i brev av 01.06.2022.  
 
DNT Nord-Trøndelag klager i brev av 16.06.2022 på vilkår i vedtak i sak NP 24-2022. 
De mener at noen av vilkårene og betingelsene for vedtaket er uklare og uakseptable, samt at 
tillatelsens varighet er for kort. 
 
De peker på følgende:  
 

1.Tillatelsen gjelder for en prøveperiode frem til og med sommerperioden 2025. Det er altfor 
kort tidsperiode til å kunne evaluere tiltaket. Vi rekker nesten ikke å gjøre tiltaket ferdig før 
det skal evalueres. Vi mener tillatelsen bør gis på et generelt grunnlag og minst 10 år. Vi i 
Turistforeningen arbeider på langsiktig basis, og vi mener det vil også være en fordel for 
forvaltningen at det nettopp er en langsiktig aktør som er en av tilretteleggerne i parken. Til 
orientering er vi nå i prosess med Statskog for nye 40 år leieavtale for Bekkstuggu på Holden. 
2. Vi ønsker en presisering eller eksemplifisering hva avbøtende tiltak kan være utover det vi 
selv har tatt med i vår søknad. 
3. Det står at det skal settes opp ferdselstellere som skal danne grunnlag for evaluering. Vi 
har besøksprotokollen på Bekkstuggu på Holden som kan brukes som grunnlag for ferdselen i 
vår regi. Det er tre andre stier som leder inn til fjellgårdene; Gaundalstien, Holdenstien og 
Gjefsjøstien. Det er disse stiene som leder inn til fjellgårdene, og vi mener derfor at vilkårene 
med ferdselsteller mellom gårdene er en urimelig betingelse. Det kommer heller ikke frem i 
referatet hvor mange tellere, hvor de skal plasseres, og om det er vi som tiltakshaver som 
skal stå for innkjøp og drift av dette. Det er i så fall høyst uvanlig, og noe vi opplever som 
manglende tillit til turistforeningen. Dette kombinert med at tillatelsen gis kun til og med 
sommerperioden 2025, sier seg selv er uakseptable vilkår for oss. 
De andre vilkårene for vedtaket er vi positive til. Vi håper vi gjennom positiv dialog at 
forvaltningen kan justere / endre de vilkårene vi har referert til ovenfor. 
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Vurdering av klagen 
Klager er også søker og slik part i saken med klagerett. Klagen er også mottatt innen klagefristen på 3 
uker. Klagen legges derfor fram for nasjonalparkstyret for behandling. 
 
Punktene i klagen vurderes i det videre: 
 

1. Tidsperioden for dispensasjonen er for kort 
Det er hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark for å gi dispensasjon for 
merking av sti i § 3 punkt 1.3 f).  Det at det er hjemmel for å gi en tillatelse betyr ikke at det skall gis. 
Behov og ulemper ved å gi en tillatelse må veies mot hverandre. Her må også føringer i 
forvaltningsplan og Besøksstrategi vektlegges.  
 
Behovet fra søker er ønske om tilrettelegging for allmennheten i sommersesong. Høringsinnspill viser 
som det framgår av saksframlegget i sakk NP 24-2022 at grunneierne er positive til den omsøkte 
tilretteleggingen, mens reinbeitedistriktene ikke ønsker slik tilrettelegging. De viser også til at 
besøksstrategien peker på at det skal tilrettelegges for ferdsel i de mest trafikkerte områdene / de 
områdene som tåler det, ikke langt inne i parken. 
 
Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har sonering for å styre forvaltningen av 
området på en god måte i forhold til verneverdier og brukerinteresser. Den omsøkte stien berører 
vernesoner der ett av de generelle føringene er at irreversible tiltak kun kan godkjennes når det ikke 
vil ha negative konsekvenser for verneformålet. 
Som reindrifta peker på er det ikke gjort noen sårbarhets kartlegging i området det søkes om å 
etablere ny merket sti, noe det i henhold til besøksstrategien bør gjøres.  
Merking av en sti er normalt et varig inngrep, som eventuelt kan oppheves dersom 
forvaltningsmyndigheten på et senere tidspunkt finner dette nødvendig. Nasjonalparkstyret fant ved 
behandling av denne saken at de kunne imøtekomme et midlertidig (ikke varig vedtak) som en 
prøveordning. Ikke varige vedtak skal normalt bare gis for en kortere periode, f.eks. perioden det 
politiske styret sitter.   
 
Det er forvalters vurdering at nasjonalparkstyret har gjort en riktig vurdering når de har gitt en 
tillatelse for merking for en periode på 4 år, for å nytte perioden til å se på effekten av tiltaket og ha 
mulighet for å gjøre flere kartlegginger før en mer varig tillatelse eventuelt gis eller stien ikke gis 
tillatelse for videre merking om ny kunnskap viser at ferdsel her vil være uheldig for verneverdiene.  
 
 

2. Vilkår om avbøtende tiltak må presiseres / eksemplifiseres 
 
Vilkår om avbøtende tiltak og dialog mellom DNT Nord-Trøndelag og Reindrifta er satt nettopp for at 
de to partene skal finne gode løsninger sammen. Ansvaret for å finne disse løsningene må pålegges 
den som søker og får en tillatelse. Ved å åpne for merking av sti i et område en annen gruppe har 
behov som må ivaretas, må partenes behov vurderes opp mot hverandre. Ved at dere oppfordres til 
å finne gode løsninger sammen gjennom dialog vurderes ikke å være et urimelig vilkår. 

Eksempel på tiltak kan være at området ikke markedsføres på en måte som gjør at ferdselen øker i 
for stor grad, eller på uheldige tidspunkt for reindrifta.  

3. Om ferdselstellere – antall, plassering og kostnad til tiltaket 
Forvalter mener her at det er naturlig at nasjonalparkstyret koster og setter ut ferdselstellere, som et 
ledd i å hente kunnskap om effekten merkingen av stien har på ferdselen i området. Vilkåret foreslås 
tatt vekk / omgjort til en opplysning om at nasjonalparkstyret vil vurdere utviklingen av ferdsel i 
området gjennom prøveperioden som grunnlag for å eventuelt gi en mer varig tillatelse på et senere 
tidspunkt. 
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Vurdering av om klagen skal tas til følge 
Forvalter mener at vilkårene i punkt 1 og 2 ikke er urimelige og foreslår for nasjonalparkstyret at de 
opprettholdes. Når det gjelder punkt 3 foreslås dette fjernet, og vedtaket tilføres et punkt med 
opplysning om at nasjonalparkstyret vil sette opp ferdselstellere for å vurdere utviklingen av ferdsel i 
området gjennom prøveperioden. 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Søknad av 31.01.2022 fra DNT Nord-Trøndelag om sommermerking av tursti mellom 
fjellgårdene Holden, Gaundalen og Gjevsjøen, Snåsa kommune 

2. Svarbrev av 01.06.2022 fra Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre med vedtak i sak 
NP 24-2022  

3. Saksframlegg i sak NP 24-2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – tillatelse til 
sommermerking av tursti mellom fjellgårdene i Snåsa 

4. Klage av 16.06.2022 fra DNT Nord-Trøndelag på vilkår knyttet til vedtak i sak NP 24-2022
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Nasjonalpark Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
Landskapsvernområde Skjækra  
Naturreservat Guslia (Grong) – Storfloa – Holden – Arvasslia – Merkesfloen – Berglimyra og Klumplifjellet 

Besøksadresse 
Heggvollveien 6 
7882 Nordli 

Postadresse 
Nasjonalparkforvaltningen 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
 

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

   

Nord-Trøndelag Turistforening 
Postboks 232 
7501  STJØRDAL 

 

Saksbehandler Inge Hafstad Vår ref. 2022/1367  Deres ref.  Dato 01.06.2022 

 

NP-2022-24 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse 
til sommermerking av tursti mellom fjellgårdene i Snåsa 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 24/2022 01.06.2022 

 
ST 24/2022 NP-2022-24 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om sommermerking av 

tursti mellom fjellgårdene i Snåsa – Nord-Trøndelag turistforening 

 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre behandlet søknaden fra Nord-Trøndelag 
Turistforening datert 31. januar 2022, om sommermerking av tursti mellom fjellgårdene i Snåsa 
kommune som sak NP-2022-24 under sitt møte på Heia Gjestegård onsdag den 1. juni 2022.  
 
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, fastsatt 
ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

 Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til 
sommermerking av sti mellom fjellgårdene Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter 
trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

o Tillatelsen gjelder i en prøveperiode frem til og med sommerperioden 2025. 
 
Vilkår for vedtaket 

 Nord-Trøndelag turistforening skal gå i dialog med reindrifta om avbøtende tiltak. 
o Turistforeningen rapportere tilbake til nasjonalparkstyret om dialogen med 

reindrifta, og om eventuelle avbøtende tiltak som skal iverksettes. 
o Det oppfordres særskilt til å hensynta reindrifta i informasjon- og 

markedsføringen av stien. 
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 http://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella Saksbehandler Inge Hafstad Side 2 av 3 

 Det skal settes opp ferdselstellere som skal danne grunnlag for evalueringen etter 
prøveperioden. 

 Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene. 
 Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes. 
 Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 

nasjonalparkstyre. 
 Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 

 

 
Fig. 1: Kart over sti som er søkt sommermerket mellom fjellgårdene i Snåsa kommune. Følger den gamle 
telefonlinjen som nå blir tatt bort. Deler av stien går innenfor nasjonalparken. 
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Andre forhold 
 Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i naturmangfoldloven og 

forskrift om vern av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark og gjelder bare for forholdet til 
verneforskriften.  

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

1 Saksfremlegg sak 24-22 - søknad om sommermerking av sti mellom fjellgårdene i Snåsa - 
Nord-Trøndelag turistforening 

 
Kopi til: 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Per Ingemar Larsson Frueskovegen 12 7760 SNÅSA 
Statens naturoppsyn Postboks 5672 Torgard 7485 TRONDHEIM 
Snåsa Fjellstyre Øverbygdveien 34 7760 SNÅSA 
Skæhkere sijte v/ Mathis Ivan Hætta, Heiavegen 55 7760 SNÅSA 
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Eldbjørg Irene Gaundal Fåresoppveien 4 2016 Frogner 
Låarten sijte / Luru 
reinbeitedistrikt 

v/Bengt Mattias Jåma, Snåsavegen 
360 

7760 SNÅSA 

Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Naturvernforbundet i Trøndelag Sandgata 30 7012 TRONDHEIM 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 24/2022 01.06.2022 

 
 
ST 24/2022 NP-2022-24 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark – søknad om sommermerking av 

tursti mellom fjellgårdene i Snåsa – Nord-Trøndelag turistforening 
 
 
Dokumenter i saken: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Søknad 
Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) søker i brev datert 31. januar 2022 om tillatelse til 
sommermerking av sti mellom fjellgårdene Gjefsjøen – Holden – Gaundalen (se vedlegg 1). Stien vil 
følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene, men legges mer naturlig i terrenget (se fig. 1). 
Stien vil bli gått opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes i henhold til norsk 
merkehåndbok/norsk merkestandard.  
 
Etter påtrykk fra turistforeningen, reindrifta og nasjonalparkstyret holder nå Telenor på å sanere den 
gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene. Telefonlinjen har fungert som veiviser mellom fjellgårdene 
både sommer og vinter. Nå når telefonlinjen fjernes vil det ikke lengre være noen form for merking 
av leia mellom fjellgårdene, og NTT ønsker derfor å merke «Fjellgårdsstien». 
 
Søknaden fra NTT er sendt Snåsa kommune, nasjonalparkstyret, grunneierne Statskog, Gaundalen og 
Gjefsjøen, Skæhkere sijte og Låarte sijte. 
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Fig. 1: Kart over sti som er søkt sommermerket mellom fjellgårdene i Snåsa kommune. Følger den gamle 
telefonlinjen som nå blir tatt bort. Deler av stien går innenfor nasjonalparken. 
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Verneformål 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres 
med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, 
Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og 
naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag  
Merking av sti krever særskilt tillatelse etter verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten kan med 
hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 1.3f etter søknad gi tillatelse til merking av sti i 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark. 
 
Forberedende saksbehandling 
Søknaden ble sendt Skæhkere sijte og Låarte sijte for uttalelse i e-post datert 16. februar 2022 
(vedlegg 3 og 4). I brev datert 1. mai 2022 uttaler begge reinbeitedistriktene at de er motstander av 
permanent merking av sti mellom fjellgårdene i Snåsa (se vedlegg 7 og 8).  
 
Reinbeitedistriktene viser til at mange som ferdes i naturen i dag foretrekker å bruke stier, og stiene 
bidrar til å kanalisere ferdselen. Dersom dette skjer i områder som ikke er karakterisert som sårbare 
for reindrifta, kan dette isolert sett virke positivt.  Situasjonen i dag er at området i den omsøkte 
stien har relativt lite trafikk sommerstid. En turistforeningssti som omsøkt vil imidlertid øke presset 
inn i de mest uberørte og sårbare områdene for reinen.  
 
Skæhkere sijte viser til erfaringene fra 2017 og 2018 hvor man tillot en midlertidig merking av stien 
fra Vera til Hitre Seterfjellet. Nasjonalparkstyret oppsummerte disse erfaringene (NP-sak 16/2019), 
og her heter det bl.a.: «Ti-på-topp-statusen endret turaktiviteten fra et par hundre i året til tusen 
besøkende. Evalueringen fra juli og august viser at det bare var 15 av 62 dager hvor det ikke var 
turgående opp på fjellet. De dagene turgående var der, var også de varmeste dagene, da reinen 
hadde behov for å trekke opp. GPS-sendere på reinen viste at den trakk unna i perioder med mye 
turgående. Nasjonalparkstyret valgte derfor å stoppe tillatelsen til å merke stien til Hitre Seterfjellet». 
Vi minner om at dette kom i stand som et lokalt tiltak i Verdal kommune. Omsøkte sommermerking 
vil ha et nasjonalt nedslagsfelt, noe som sannsynliggjør en mye kraftigere økning i trafikken.  
 
Reinbeitedistriktene viser også til godkjent Besøksstrategi for nasjonalparken hvor det i punkt 3.2.4 
om stier står at i Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark skal det tilrettelegging i de mest trafikkerte 
områdene/ de som tåler det, ikke langt inn i parken, bare i starten. Den omsøkte stien går langt inn i 
hjertet av nasjonalparken og våre mest sårbare områder. Det er laget et forslag til tiltak når det 
gjelder kanalisering av ferdsel, hvor det skal foretas en sårbarhetsvurdering. Dette er ikke 
gjennomført, og de synes det er uheldig om det opprettes nye kanaliserende stier inn i et sårbart 
område uten denne sårbarhetsvurderingen. 
 
Gaundal fjellgård v/Eldbjørg Gaundal, Statskog v/Morten Aasheim og ubebodde Gjefsjø fjellgård v/Per 
Ingemar Larsson har i e-post datert henholdsvis 16. februar, 17. februar 2022 og 13. mai 2022 til 
Nord-Trøndelag Turistforening gitt sin grunneier tillatelse til at NTT foretar sommermerking av stien 
fra Gaundalen til Holden og videre til Gjefsjøen (vedlegg 2, 3 og 9).  
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Begrunnelse 
Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark vektlegger at det skal være god dialog 
mellom aktører som ønsker å utvikle organisert virksomhet i eller i tilknytning til verneområdene og 
forvaltningsmyndigheten. Det har blitt innhentet uttalelser fra begge berørte reinbeitedistrikt, samt 
at søker har videresendt grunneiertillatelse fra berørte grunneiere. Grunneierne er positiv til 
merkingen, mens reinbeitedistriktene er negative til at det gis tillatelse til sommermerking mellom 
fjellgårdene. 
 
I henhold til forvaltningsplanen går stien gjennom flere forskjellige soner; brukssone B3 Heggsjøen 
Holden, vernesone V1 Vera-Skjækerfjella-Imsdalsfjellet og V2 Blåfjella-Bukvassfjellet, samt sone for 
spesiell tilrettelegging S3 Holden fjellgård. Tilrettelagt ferdsel i form av merkede stier kan vurderes i 
vernesonene når formålet er å unngå eventuelle konflikter mellom den frie ferdselen og 
verneverdiene. I brukssone B3 kan det tillates enkle tiltak for å kanalisere ferdselen i området og 
gjøres mindre utbedringer i form av enkle tilretteleggingstiltak på eksisterende ferdselsleier, samt 
merkes vintervei inn til Gaundalen. I sone S3 Holden fjellgård kan det gis tillatelse til tiltak som bidrar 
til å videreutvikle et natur- og kulturbasert reiseliv. 
 
Forvaltningsplanen for nasjonalparken sier at på generelt grunnlag er merking av stier og 
ferdselsleier en viktig del av det totale friluftslivarbeidet, og det blir sett på som et enkelt 
tilretteleggingstiltak som gir mye tilbake fordi det stimulerer til tradisjonelt friluftsliv med stor verdi 
for trivsel og helse. Merka stier styrer samtidig ferdselen, og kan derfor være et viktig tiltak for å 
skjerme sårbare områder. Telefonlinjen mellom fjellgårdene har vært benyttet som ferdselslei 
mellom fjellgårdene helt siden den ble oppført på slutten av 1960-tallet. Dette er også nevnt i 
forvaltningsplanens kap. 4.7.2 Samferdsel. 
 
I delmål for ferdsel og friluftsliv sier man at ferdsel i hovedsak skal kanaliseres etter gamle stier og 
ferdselsleier. Selv om telefonlinjen ikke har vært merket som en sti, har den fungert som ei gammel 
ferdselslei, og telefonstoplene har fungert som helårsmerking av leia. Nå når telefonlinjen med 
stolpene saneres av Telenor vil «helårsmerkingen» av ferdselsleia mellom fjellgårdene tas bort, og 
hvis nasjonalparkstyret innvilger søknaden fra turistforeningen, erstattes av en sommermerket sti 
som følger samme trasé som den gamle telefonlinjen.  
 
Bortfall av helårsmerkingen vil kunne medføre redusert ferdsel i området om vinteren og våren før 
snøen forsvinner, mens sommermerking vil kunne medføre noe økt ferdsel. Imidlertid er det 
vanskelig å forutse om det blir en vesentlig økning i ferdselen, all den tid telefonlinjen tidligere har 
fungert som merking av ferdselsleia mellom fjellgårdene også på sommeren. Skæhkere sijte viser til 
at merkingen av stien opp til Hitre Seterfjellet i Verdal kommune genererte en kraftig økning i 
ferdselen. Merkingen av stien opp mot Hitre Seterfjellet i Verdal var i forbindelse med «Ti på Topp» i 
Verdal, og er etter fungerende nasjonalparkforvalter sin vurdering ikke direkte sammenlignbar. «Ti 
på Topp» er en massemønstring som genererer en massiv økning i ferdselen.  
 
Med bakgrunn i søknaden fra Nord-Trøndelag turistforening, uttalelsene fra Skæhkere sijte og Låarte 
sijte, samt grunneierne på Gaundalen, Statskog SF og Gjefsjøen (Per Ingemar Larsson på den 
ubebodde fjellgården på Gjefsjøen), dialogen mellom forvalter og søker, forvaltningsplanen og 
besøksstrategien anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlag i nml § 8 
som oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har 
slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Med bakgrunn i vurderingene rundt § 8 tillegges § 9 liten vekt i 
denne saken.  
 
Merkingen av stien det er søkt om i dette tilfellet vil ikke medføre noen stor belastning på områdets 
naturverdier, og tiltaket vil etter fungerende nasjonalparkforvalters vurdering ikke forringe 
naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutnyttelse, jf. formålsparagrafen. Imidlertid kan 
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24 
 

eventuell økt ferdsel om sommeren medføre ulemper for utøvelsen av reindrift. Telefonlinjen har 
som tidligere nevnt fungert som «helårsmerking» mellom fjellgårdene i over 50 år. Saneringen av 
telefonlinjen reduserer inngrepene i området, noe som vil være til fordel for både reindrifta og 
nasjonalparkforvaltningen. At telefonlinjen erstattes med en sommermerket sti vil ikke endre det 
faktum at den samlede belastningen i form av fysiske inngrep blir redusert i området, jf. nml. § 10 
samlet belastning.  
 
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at merkingen av stien vil føre til 
nevneverdige skader i terrenget. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal kostnadene 
bæres av tiltakshaver, jf. nml. § 11. All ferdsel i forbindelse med merkingen vil foregå til fots, noe som 
medfører liten fare for varige skader på verneverdiene, jf. nml. § 12. 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, fastsatt 
ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 
fattet følgende vedtak: 

 Nord-Trøndelag Turistforening gis med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella 
nasjonalpark § 3, pkt. 1.3, bokstav f, tillatelse til sommermerking av sti mellom fjellgårdene 
Gaundalen – Holden - Gjefsjøen etter trasé avmerket i kart, se fig. 1. 

 
Vilkår for vedtaket 

 Stitraseen skal i all hovedsak følge den gamle telefonlinjen mellom fjellgårdene. 
 Stien skal gås opp med GPS for nøyaktig innmåling til sommeren før den merkes. 
 Kart som viser den GPS-oppmålte stien skal sendes Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne 

nasjonalparkstyre. 
 Det skal merkes i henhold til norsk merkehåndbok/norsk merkestandard. 
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Til  

Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalparkstyre  

v/forvalter 

Postboks 2600 

7734 Steinkjer 

Stjørdal 16.juni 2022 

KLAGE PÅ VILKÅR I VEDTAK  
Sak NP-2022-24 angående tillatelse til sommermerking av tursti mellom fjellgårdene i Snåsa. 

Vi viser til vedtak om tillatelse og positivt svar på vår søknad om sommermerking mellom 

fjellgårdene Gaundalen- Holden – Gjefsjøen, og vi takker for det. Men vi mener at noen av vilkårene 

og betingelsene for vedtaket er uklare og uakseptable, samt at tillatelsens varighet er for kort.  

1. Tillatelsen gjelder for en prøveperiode frem til og med sommerperioden 2025. Det er altfor 

kort tidsperiode til å kunne evaluere tiltaket. Vi rekker nesten ikke å gjøre tiltaket ferdig før 

det skal evalueres. Vi mener tillatelsen bør gis på et generelt grunnlag og minst 10 år. Vi i 

Turistforeningen arbeider på langsiktig basis, og vi mener det vil også være en fordel for 

forvaltningen at det nettopp er en langsiktig aktør som er en av tilretteleggerne i parken. Til 

orientering er vi nå i prosess med Statskog for nye 40 år leieavtale for Bekkstuggu på Holden.  

2. Vi ønsker en presisering eller eksemplifisering hva avbøtende tiltak kan være utover det vi 

selv har tatt med i vår søknad.  

3. Det står at det skal settes opp ferdselstellere som skal danne grunnlag for evaluering. Vi har 

besøksprotokollen på Bekkstuggu på Holden som kan brukes som grunnlag for ferdselen i vår 

regi. Det er tre andre stier som leder inn til fjellgårdene; Gaundalstien, Holdenstien og 

Gjefsjøstien. Det er disse stiene som leder inn til fjellgårdene, og vi mener derfor at vilkårene 

med ferdselsteller mellom gårdene er en urimelig betingelse. Det kommer heller ikke frem i 

referatet hvor mange tellere, hvor de skal plasseres, og om det er vi som tiltakshaver som 

skal stå for innkjøp og drift av dette. Det er i så fall høyst uvanlig, og noe vi opplever som 

manglende tillit til turistforeningen. Dette kombinert med at tillatelsen gis kun til og med 

sommerperioden 2025, sier seg selv er uakseptable vilkår for oss.  

De andre vilkårene for vedtaket er vi positive til. Vi håper vi gjennom positiv dialog at forvaltningen 

kan justere / endre de vilkårene vi har referert til ovenfor.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Bjørg Ekker      Nina Pettersen 

Leder Namdal turlag      Daglig leder DNT Nord-Trøndelag 
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Arkivsaksnr: 2022/6078-2 

 Saksbehandler: Hege Sæther Moen 

Dato: 24.08.2022 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 34/2022 02.09.2022 

 
Blåfjella-Skjækerfjella /Låarte-Skæhkere nasjonalpark - dispensasjon for 
utført utvidelse på utleiehytte ved Bjarnetjern og uthus ved Dyrhaugstu - 
Verdalsbruket 
 

Innstilling fra forvalter 
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skækeren nasjonalpark § 3 punkt 
1.3 d) gir Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne / Låarte-Skækeren-Lijre nasjonalparkstyre Verdalsbruket AS 
følgende dispensasjoner: 
 
Utvidelse av utleiehytta ved Bjarnetjern på til sammen 3,1 m2, som samlet da gir bygningen en BYA 
på 53,7 m2.  

 
Utvidelse av uthus ved utleiehytta Dyrhaugstua på 2.3 m2, som samlet da gir bygningen en BYA på 
15,3 m2.  
 
Begrunnelse 
Dispensasjonen er å se på som en godkjennelse av allerede utførte byggetiltak. Avvikene som 
godkjennes vurderes å ha oppstått ved ulik / upresis praksis ved søknad om byggetiltak og 
behandlinger som er gitt.  
 
Også med de mindre utvidelsene vurderes det at en ikke utvider rammen for forvaltningspraksis i 
nasjonalparken, men at man legger en mer konsekvent bruk av begrep i byggesaker til grunn for 
framtidige saker. 
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Omsøkte tiltak kan gis dispensasjon i tråd med de spesifiserte bestemmelsene i verneforskriften. 
Tiltaket er også i tråd med retningslinjene i forvaltningsplanen, og strider ikke mot formålet for 
vernet. En tillatelse vil ikke skape presedens. 
 
Klagerett 
Vedtaket kan klages inn for Miljødirektoratet av søker eller andre som har rettslig klageinteresse med 
en frist på 3 uker jf. forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal stilles til Miljødirektoratet, 7485 
Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne / Låarte-Skækeren-Lijre nasjonalparkstyre, 
Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller per epost 
sftlpost@statsforvalteren.no 

 

Dokumenter i saken 
1. Saksframstilling med vedlegg i styresak 25/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark – SNO 

tilsyn i byggesaker – Verdalsbruket sine utleiehytter (ikke vedlagt, men finnes på 
møtedokumenter fra møtet 01.06.2022 for nasjonalparkstyret) 

2. Søknad av 14.06.2022 fra Verdalsbruket AS om utvidelse av areal på utleiehytte Bjarnebu og 
uthus ved Dyrhaugstua. 

 

Saksopplysninger 
Det vises til styresak 25/2022 behandlet av Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne / Låarte-Skækeren-Lijre 
nasjonalparkstyre i møte den 01.06.2022. Ved SNO`s kontroll av byggetillatelser gitt Verdalsbruket på 
flere utleiehytter, ble det avdekket avvik på flere. Underliggende dokumentasjon forklarer at det har 
vært ulik praksis og forståelse av definisjonen på areal i byggesøknader, tillatelser og kontroll.  

For to av bygningene utleiehytte ved Bjarnetjern og uthus ved Dyrhaugstu vedtok nasjonalparkstyret i 
møte den 01.06.2022 å be Verdalsbruket søke om godkjennelse for det avvikende arealet.  

Verdalsbruket søkte den 14.06.2022 om dispensasjon for utvidelse av bygningene i tråd med de avvik 
som var funnet. For utleiehytta ved Bjarnetjern gjelder dette 3,1 m2 og for uthuset ved Dyrhaugstu 
2,3 m2. 

Kartet under viser beliggenhet for de to bygningen som er til behandling. Begge ligger i Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark. 
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Utleiehytta ved Bjarnetjern 

Bildene under er hentet fra hjemmesiden til Verdalsbruket og viser utleiehytta ved Bjarnetjern, som 
ligger mellom Bjarnetjern og Laketjern, på gnr/bnr/fnr 200/1/228 i Verdal kommune.  

  

Informasjon fra eiendomsregisteret viser at bygningen er på 33 m2, men viser ikke at det er to 
bygninger. På hjemmesiden til Verdalbruket er hytta opplyst å være 35 m2. SNO fant ved kontroll at 
hytta var på 53,7 m2 og uthuset på 9,6 m2. I dispensasjon gitt av arbeidsutvalget for Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret den 27.05.2016 skulle bygningen være på 50,6 m2. 
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Uthus på Dyrhaugstu 

Bildene under er hentet fra SNO`s rapport etter tilsyn. 

  

Informasjon fra eiendomsregisteret viser at bygningen som på kartet heter Kolstadbu gnr(bnr/fnr 
200/1/212 har navnet Dyrhaugstu som bruksnavn. Det er ikke registrert areal verken på hytte eller 
uthus i matrikkelen. Hytta er ikke omtalt eller kartfestet på verdalsbrukets hjemmeside. Kunnskap 
om størrelsen er hentet fra dispensasjon gitt av Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret den 
18.02.2015 for oppsett av nytt uthus til erstatning for et eldre som ble revet, skulle bygningen være 
på 13 m2. SNO fant ved tilsyn at uthuset var 15,3 m2. 

 

I sak 25/2022 behandlet av nasjonalparkstyret den 01.06.2022 går det fram at nasjonalparkstyret 
tolker avvikene ved disse to bygningenesammen med andre tilsvarende saker, å ha sammenheng 
med at arealet i søknaden om utvidelse og nasjonalparkstyrets vedtak har tatt utgangspunkt i 
byggetegninger målt opp med på utvendig svill eller utvendig reisverk, mens SNO ved sitt tilsyn har 
målt huset utvendig, og at dette arealet bygningens BYA. 

 

Hjemmelsgrunnlag 
Delegering 

Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010, med hjemmel i NML § 62 delegert 
forvaltningsmyndigheten for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark til Blåfjella- Skjækerfjella-Lierne 
nasjonalparkstyre. 

Nasjonalparkstyret har delegert til henholdsvis AU og nasjonalparkforvalter behandling av ulike 
sakstyper, men ikke irreversible tiltak. I styremøte den 01.06.2022 gjorde styret et rammevedtak på 
utleiehyttene tilhørende Verdalsbruket og delegerte deretter videre behandling til AU. Da Au ikke har 
hatt møte siden styremøtet i juni legges saken fram for nasjonalparkstyret for ferdigbehandling. 

 

Verneformål – forskrift 
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Verneformål  
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, sammenhengende 
naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk mangfold skal sikres 
med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene Tverrådalen, Skjækerdalen, 
Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig viktige landskapselementer og 
naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
 
Verneforskrift 
Oppføring av nye bygg i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er i utgangspunktet forbudt, jf. 
verneforskriftens § 3 punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet. Forvaltningsmyndigheten kan med 
hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 1.3 bokstav d, gi tillatelse til ombygging og mindre utvidelser.  
 
 
Forvaltningssone  
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er oppdelt i forvaltningssoner. Formålet med soneinndeling er å 
synliggjøre at man ivaretar verneformålet på best mulig måte og samtidig viderefører/åpner for 
brukerinteresser der dette kan skje uten negative konsekvenser for vernet. Vern av naturmiljøet er 
det overordnede målet for alle sonene, og verneforskriften gjelder uavhengig av sonekategori og 
teiginndeling. 
 
Utleiehytta ved Bjarnetjern ligger i Vernesone V1.  
I denne sonen skal det være streng forvaltningspraksis og sonen skal videreføres uten inngrep. 
Irreversible tiltak kan kun godkjennes innenfor rammene av vernebestemmelsene om det er 
godtgjort at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser for verneformålet. 
 
Dyrhaugstu ligger i Brukssone 1 
Denne sonekategorien finner man i de lavereliggende områdene der det har vært tradisjonell 
seterdrift, utnyttelse av bruksretter knyttet til beite, jakt og fiske eller hytter. Føringer i 
forvaltningsplanen for Brukssoner generelt er at den skal forvaltes slik at man tar vare på områdets 
egenart og verneverdier. Dagens bruk som ikke er i strid med verneformålet kan videreføres. 
 

Forvaltningsplan 
Kap II punkt 6. Hytter og byggevirksomhet generelt s. 60. 
 
Delmål hytter og byggevirksomhet: 
Verneområdet skal forvaltes slik at byggevirksomhet holdes på et minimum. 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til gjennoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann 
eller naturskade, da det nye bygget skal være av samme størrelse.  
 
For all byggevirksomhet i verneområdet skal det tas hensyn til utforming og plassering slik 
at man oppnår best mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk. Utforming og 
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plassering av bygninger bør skje i samarbeid med den kommunale bygningsmyndighet. Det skal 
generelt tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn transportering av materialer for 
bygging og framtidig vedlikehold. 
 
Videre nevner forvaltningsplanen at: 
«Eksiterende bygningsmasse innenfor nasjonalparken antas å dekke de grunnleggende behovene for 
landbruk, reindrift og friluftsliv. Man må likevel regne med behov for justeringer og tilpasninger i 
bygningsmassen over tid. Bruken endrer seg med tida og samfunnsutvikling forøvrig, bygninger 
tilpasses nye bruksformål eller behov for nye bygninger oppstår. Utfordringen blir å holde omfanget 
av byggevirksomheten på et minimum samtidig som nødvendig behov blir tilfredsstillende dekket.» 
 

Vurdering 
Naturmangfoldloven 
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7, 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8, 

Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra søknad, tidligere behandlinger av nasjonalparkstyre, og rapport 
fra SNO`s tilsyn på byggesaken.  Da det ikke er snakk om nye inngrep, men en godkjenning av 
allerede utførte tiltak er det ikke innhentet ytterligere infomasjon i saken. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes tilstrekkelig for å behandle saken. 
 
Føre-var-prinsippet § 9, 
Føre-var-prinsippet i § 9 kommer i hovedsak til anvendelse der man ikke har tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, det tillegges derfor liten vekt i denne saken. 
  
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10, 
Tiltakene er gjennomført, og vurderes derfor ikke å gi noen belastning på økosystem eller 
verneverdier her. Sakene var behandlet og gitt tillatelser i tråd med føringer i forvaltningsplanen og 
med bruk av spsifiserte bestemmelser i verneforskriften. En godkjenning av tiltakene her vurderes 
derfor ikke å gi presedens, og heller ikke økt belastning på verneverdier eller økosystem andre 
steder.  

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11,  
Hvis tiltaket medfører miljøforringelse av nasjonalparken skal kostnadene med retting og/eller 
tilbakeføring bæres av tiltakshaver etter § 11. Da tiltaket allerede er gjennomført er §11 ikke 
nærmere vurdert. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 er ikke vurdert da tiltaket allerede er gjennomført. 
 
Vurdering av om det skal gis dispensasjon 
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En dispensasjon her er å se på som en godkjennelse av allerede utførte byggetiltak. Avvikene som 
godkjennes vurderes å ha oppstått ved ulik / upresis praksis ved søknad om byggetiltak og 
behandlinger som er gitt.  
 
Også med de mindre utvidelsene vurderes det at en ikke utvider rammen for forvaltningspraksis i 
nasjonalparken, men at man legger en mer konsekvent bruk av begrep i byggesaker til grunn for 
framtidige saker. 
 
Omsøkte tiltak kan gis dispensasjon i tråd med de spesifiserte bestemmelsene i verneforskriften. 
Tiltaket er også i tråd med retningslinjene i forvaltningsplanen, og strider ikke mot formålet for 
vernet. En tillatelse vil ikke skape presedens. 
 
Det vurderes riktig å gi dispensasjon som omsøkt. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om utvidelse av utleiehytte ved Bjarnetjern og 
uthus ved Dyrhaugstu - Værdalsbruket 

 

56



From: Anders Børstad[anders@verdalsbruket.no]
Sent: 14.06.2022 08:31:38
To: Hafstad, Inge[fmtliha@statsforvalteren.no]
Subject: Søknad om utvidelse av byggeareal 
Viser til brev fra Nasjonalparkforvalteren datert 13.06.2022, samt behandling i Nasjonalparkstyret sak 
25/2022.
 
Det er avdekket avvik mellom omsøkt størrelse på bygningene og faktisk bygningsmasse. Årsaken ligger i 
at det i søknaden, og dispensasjonen, er oppgitt størrelse målt på utvendig reisverk/ utvendig svill.
 
Værdalsbruket søker herved om følgende utvidelser:
 
1. Bjarnetjern
Det søkes om tillatelse til å utvide utleiehytta med 3,1 m2 slik at dispensasjonen samsvarer med faktisk 
størrelse på bygget.
 
2. Uthus Dyrhaugstua
Det søkes herved om tillatelse til å utvide uthuset med 2,3 m2 slik at dispensasjonen samsvarer med 
faktisk størrelse på bygget.
 
Vi imøteser innkalling til befaring av bygningsmassen ved Ørtugtjern.
 
Vennlig hilsen
Anders Børstad
Værdalsbruket AS
+47 91 16 92 28
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Arkivsaksnr: 2022/7259-0 

 Saksbehandler: Sara Kristiane Eide 

Dato: 22.08.2022 

Saksfremlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 35/2022 02.09.2022 

 
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - Søknad om rivning og oppsett av ny 
hytte - Bringsvollen - Verdal 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 gis det tillatelse til rivning av den brannskadde hytten. Med 
hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark § 3 punkt 1.3 c) 
gir Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 
Torgrim Woll tillatelse til oppsett av ny fritidshytte, identisk den gamle på Bringsvollen 
(G.nr/B.nr/F.nr. 200/1/231) i Verdal kommune.  
 
Vilkår 

 Oppføring av ny hytte med inntil 23 m2 BYA, i henhold til tegning og bilder lagt ved 
søknaden. 

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

 Før oppstart må tiltaket godkjennes av Verdal kommune i forhold til plan- og bygningslov og 
kommunale retningslinjer. 

 Det må søkes særskilt om dispensasjon fra vernebestemmelsene ved behov for  
motoriserte kjøretøy for transport av bygningsmaterialer og utstyr.  

 Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, 
digitalt, fra forskjellig vinkler, av det utførte arbeidet. Bildene skal sendes per post til 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte-Skæhkeren-Lijre 
nasjonalpaarhkeståvroe, 
Statsforvalteren i Trøndelag,  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer 
eller per e-post til sftlpost@statsforvalteren.no og merkes med saksnr. 2022/7259. 

 
Begrunnelse 
Omsøkte tiltak kan gis dispensasjon i tråd med NML § 48 og de spesifiserte bestemmelsene i 
verneforskriften. Tiltaket er også i tråd med retningslinjene i forvaltningsplanen, og strider ikke mot 
formålet for vernet. En tillatelse vil ikke skape presedens. 
 
Andre forhold 

 Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i forskrift om vern av Blåfjella-
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark.  

 Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven.  
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 Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må også 
innhentes før tiltaket iverksettes. 

 
Klagerett 
Vedtaket kan klages inn for Miljødirektoratet av partene i saken eller andre som har rettslig 
klageinteresse med en frist på 3 uker jf. forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal stilles til 
Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/ 
Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe, Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 
Steinkjer. 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Viser til søknad den 11.07.2022 og kommunikasjon med søker den 29.07.2022, om rivining av 
gammel hytte og oppsett av ny hytte. Like før påske brant fritidshytten på Bringsvollen (G.nr/B.nr/F.nr 
200/1/231) ned. Hytta tilhører gården Nordvera vestre i Verdal kommune. Størrelsen på hytten var 16 
m2 (inkludert platting) fra 1990. Hytten var bygget av rundtømmer med torvtak og en liten platting 
langs ene tverrveggen (bilde 1). Etter befaring av takstmann på stedet, fikk søker beskjed om at hytten 
måtte rives og settes opp på nytt.  
 
Søker planlegger å rive resterende bygg fra brannen og frakte dette ut med helikopter. Deretter ønsker 
han å sette opp en ny hytte, identisk til den gamle (bilde 1). Torvtaket vil bli tatt fra den gamle hytten 
og lagt på den nye.  
 
Plantegning av anneks og tømmerhytte (fritidshytte)  
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Bilder før brann  

 
Bilde 1: Fritidshytten som brant ned rett før påske. 
 

 
Bilde 2: Bygninger på tomten. Annekset til venstre og fritidshytten til høyre.  
 
Opplysninger om bygningen hentet fra eiendomsregisteret/matrikkelen viser at BYA er 23 m2.  
 
Verneformål  
Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, 
sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk 
mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene 
Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig 
viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
 
Verneforskrift: 
Oppføring av nye bygg i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark er i utgangspunktet 
forbudt, jf. verneforskriftens § 3 punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet. Forvaltningsmyndigheten 
kan med hjemmel i verneforskriftens § 3 punkt 1.3 bokstav c, gi tillatelse til gjenoppbygging etter 
brann eller naturskade.  
 
Ingen av de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften hjemler at det kan gis tillatelse 
til rivning av en bygning. Rivning av brannskadd hytte må dermed behandles etter NML § 48, første 
ledd, første alternativ – der følgende framgår: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
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nevneverdig». Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider 
mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.  
 
Brukssone / Vernesone 
Tiltaket omfatter V1, Vera-Skjækerfjella-Imsdalsfjellet. I denne sonen skal det være streng 
forvaltningspraksis og sonen skal videreføres uten inngrep. Irreversible tiltak kan kun godkjennes 
innenfor rammene av vernebestemmelsene om det er godtgjort at tiltaket ikke vil ha negative 
konsekvenser for verneformålet. 
 
Forvaltningsplan: 
Kap II punkt 6. Hytter og byggevirksomhet generelt s. 60. 
 
Delmål hytter og byggevirksomhet: 
Verneområdet skal forvaltes slik at byggevirksomhet holdes på et minimum. Forvaltningsmyndigheten 
kan gi tillatelse til gjennoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade, da det nye 
bygget skal være av samme størrelse.  
 
For all byggevirksomhet i verneområdet skal det tas hensyn til utforming og plassering slik 
at man oppnår best mulig løsning i forhold til landskap og lokal byggeskikk. Utforming og 
plassering av bygninger bør skje i samarbeid med den kommunale bygningsmyndighet. Det skal 
generelt tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn transportering av materialer for 
bygging og framtidig vedlikehold. 
 
Videre nevner forvaltningsplanen at: 
«Eksiterende bygningsmasse innenfor nasjonalparken antas å dekke de grunnleggende behovene for 
landbruk, reindrift og friluftsliv. Man må likevel regne med behov for justeringer og tilpasninger i 
bygningsmassen over tid. Bruken endrer seg med tida og samfunnsutvikling forøvrig, bygninger 
tilpasses nye bruksformål eller behov for nye bygninger oppstår. Utfordringen blir å holde omfanget 
av byggevirksomheten på et minimum samtidig som nødvendig behov blir tilfredsstillende dekket.» 
 
Naturmangfoldloven 
 
Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010, med hjemmel i NML § 62 delegert 
forvaltningsmyndigheten for Blåfjella – Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark til Blåfjella - 
Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe. 

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

Kunnskapsgrunnlaget § 8, 
Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra søknad, kommunikasjon med søker, Naturbase, sensitiv artsdata, 
kulturminnemyndighetene, verneforskrift og forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-
Skæhkere nasjonalpark.  

Det foreligger ikke opplysninger artsdatabanken, senistive artskart, naturbase eller annen kartfestet 
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold, som 
tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser, hverken direkte eller i umiddelbar 
nærhet.  
 
I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for 
vedlikehold/utvidelser/renovering/nybygg vurdert. Her har man generelt lagt seg på en linje der man 
skal være varsomme i forhold til vesentlige utvidelser av eksisterende bygningsmasse. Ved 
gjenoppføring av bygninger vil ikke dette øke den samlede bygningsmassen i nasjonalparken, og vil 
derfor ikke stride mot vernets formål.  
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Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark sier at det er tillatt med 
gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt ved brann eller naturskader. Ved behandlingen av 
avvikssakene i Skjækra/Skæhkerenjohke LVO høsten 2020 og høsten 2021, var det en del uklarheter 
rundt utgangspunktet for oppmåling av bebygd areal. I forbindelse med tilsyn utført av Statens 
naturoppsyn ble det tatt utgangspunkt i utvendig bordkledning, mens tegninger som er lagt ved de 
forskjellige søknadene har tatt utgangspunkt i utvendig svill og/eller utvendig reisverk ved beregning 
av antall m2. Dermed kommer utlekting og bordkledning i tillegg. Denne praksisen oppgis å være 
standard praksis, og samme mål oppgis i søknader til kommunene. Fram til at revidert forvaltningsplan 
avklarer dette, anbefaler forvalter at det tas utgangspunkt i utvendig svill/utvendig reisverk ved 
behandling av byggesaker. 
 
Bebygd areal BYA er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor 
fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng. Takrenner og lignende regnes 
ikke med. For beregning av bebygd areal tas mål av ytterveggs utside. Har byggverket sokkel som 
ligger utenfor bygningens fasadeliv, tas mål fra utsiden av sokkel. Bygningsdeler utenfor fasadelivet 
måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner o.l.). Slike bygningsdeler kan være terrasse, 
balkong og takoverbygg. Derfor er tillatelsen her satt til BYA 23 m2.  
 
En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfarings basert informasjon tilstrekkelig 
kunnskap for å si at omsøkt tiltaket ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for 
alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem. 
 
Føre-var-prinsippet § 9, 
Føre-var-prinsippet i § 9 kommer i hovedsak til anvendelse der man ikke har tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, det tillegges derfor liten vekt i denne saken. 
  
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10, 
Gjennomføringen av tiltaket vil ikke medfører økt antall bygninger i nasjonalparken. Det vil derimot 
oppstå et økt behov for motorisert ferdsel under byggeperioden, men dette vil være i en forholdsvis 
kort periode. Ut over dette tillegges § 10 liten vekt i denne saken, da oppføringen av den nye hytten vil 
skje på samme plass der det har vært hytte i mange år, som ikke vil medføre vesentlig økt belastning i 
området.  

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11,  
Hvis tiltaket medfører miljøforringelse av nasjonalparken skal kostnadene med retting og/eller 
tilbakeføring bæres av tiltakshaver etter § 11 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
En gjenoppbygging skal eventuelt følge en lokal byggeskikk. Det skal generelt tilstrebes nøkterne 
løsninger som forutsetter minimal inn transportering av materialer for bygging og framtidig 
vedlikehold.  
 
Vurdering av om det skal gis dispensasjon 
Det er hjemmel i verneforskriften for å imøtekomme søknad. Føringer i forvaltningsplan er også 
tydelige på at dette er tiltak som kan imøtekommes og som ikke fører til endret bruk eller vil være i 
strid med verneformålet. Det vurderes derfor å kunne gi dispensasjon for rivning av eksisterende, 
brannskadd hytte, samt oppsett av en ny, identisk hytte på Bringsvollen (G.nr/B.nr/F.nr 200/1/231).  
 
Vedlegg: Vedlegg 

1 Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om dispensasjon bygging av ny hytte - 
Bringsvollen - Verdal 

2 Tilleggsopplysninger til søknad om riving oppbygging og frakt av materialer angående brann. 
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Søknad 

 

Like før påske ble det brann i ei hytte på setervollen som tilhører gården 
Nordvera vestre i Verdal. (Bringsvollen) 

Hytta er på 16 kvadratmeter og er bygget i 1990. Den er tømret av 
rundtømmer, torvtak og en liten platting på ene tverrveggen. 

Vi det har vært takstmann på stedet og han sier at hytta er så skadet at det må 
bygges ny. 

Etter planen skal det settes opp en ny hytte som er identisk med den gamle. 
Torvtaket blir tatt av den gamle og lagt på den nye hytta. 

For å få dette til, må jeg ha noen tillatelser fra dere. 

Jeg søker derfor om: 

 

 Å rive den gamle hytta. Den vil bli fraktet ned og vi vil selvfølgelig rydde 
bort og frakte vekk alle rester etter rivningen.  

 

 Å bygge ny hytte på samme sted. Hytta vil bli identisk med den gamle. 
 

 

 5 Turer med helikopter opp og ned. Dette er et anslag jeg har fått av 
takstmannen. Det er han som henter ut priser og tar seg av det praktiske. 
Har ikke dato for når disse turene vil bli utført. 
 
Takstmannen vil gjerne ha søknader behandlet før han jobber mere med 
saken. 
 
Sender med et kartutsnitt der setervollen er merket med en firkant 
 

  Torgrim Woll 

  Tlf. 92029389 

  torgwo@ntebb.no 
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From: Torgrim Woll[torgwo@ntebb.no]
Sent: 29.07.2022 13:53:15
To: Moen, Hege Sæther[hesmo@statsforvalteren.no]
Subject: Tilleggsopplysninger til søknad om riving oppbygging og frakt av materialer angående 
brann. 
Hei.det stemmer at det er to eiere. Hytta eies av meg og Ingjerd Trefjord som er min søster. 
Sender med det jeg har av opplysninger og bilder. 
Du har funnet den riktige hytta, men arealet er nok det jeg opplyste. 
Håper dette er nok opplysninger. Hvis ikke er det bare å ta kontakt. 
På forhånd takk!

Torgrim Woll
92029389
Torgwo@ntebb.no
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Sendt fra Torgrim Woll

22. jul. 2022 kl. 12:15 skrev Moen, Hege Sæther <hesmo@statsforvalteren.no>:

 
Ved kart og info fra kart finner jeg at dette kan være den aktuelle plasseringen av 
bygningene dine. Fint om du bekrefter det.
Jeg ser at det er du og ei Ingjerd Trefjord som er eiere, stemmer det også?
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Slik jeg leser innhold om bygningene er det største bygget registrert som uthus, anneks til 
fritidsbolig. Her er det heller ikke oppgitt noe størrelse i eiendomsmatrikkelen, men av 
kartet ser en jo det litt i forhold til det minste huset.
Det minste bygget, som jeg forstod var skadet av brann er oppgitt som fritidshytte med BYA 
(bebygd areal) på 23 m2 dette kan nok stemme med areal som du oppgir som 16, da det 
mest sannsynlig er areal målt ved utvendig svill.
 
Med vennlig hilsen
Hege Sæther Moen
verneområdeforvalter

 
Telefon:   91339538 / 73199387
Epost:       hesmo@statsforvalteren.no
Web:        www.nasjonalparkstyre.no/Trollheimen/
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Arkivsaksnr: 2022/7848-0 

 Saksbehandler: Eirik Sønstevold 

Dato: 09.08.2022 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 36/2022 02.09.2022 

 
Lierne NP - søknad om ny utedo Leifhytta Lutredalen - Knut Georg Sandvik 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne/Lijre nasjonalpark § 3, punkt 1.3 bokstav c) gir Blåfjella-
Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Knut Georg Sandvik dispensasjon til følgende:  
 

 Tillatelse til å rive eksisterende utedo, på eiendom 20/12 i Lierne kommune.  
o Rivningsavfall som ikke kan benyttes som ved på Leifhytta skal fraktes ut av 

nasjonalparken og deponeres på godkjent gjenvinningsanlegg. 
 Tillatelse til å bygge ny utedo som erstatning for det som rives. Ny utedo skal være i henhold 

til tegninger lagt ved søknaden og e-post fra søker datert 18.08.22, med areal (ekskludert 
takutstikk og platting) på 4,5 m2. Takutstikk skal maksimalt gå 1,2 m ut fra veggen, for 
plattingen er maksimal lengde ut fra veggen 1,0 m. 

o Areal av utedo måles på utvending reisverk/utvendig svill. 
o Areal av platting måles som det faktiske arealet plattingen dekker (ytterkant av 

platting). 
 
Vilkår: 

 Lierne kommune skal informeres når tiltaket er gjennomført. 
 Utedoen skal bygges i stil med eksisterende byggverk på eiendommen 

o Torv til torvtak skal tas fra området rundt hytta for å unngå spredning av 
fremmedarter. 

o Det skal brukes naturstein mot grunnen. 
o Stående villmarkskledning 

 Eventuell transport i forbindelse med byggeprosjektet må fremmes i egen søknad når en har 
oversikt over omfang og tidspunkt.  

 Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre (3) gode bilder, 
digitalt, fra forskjellig vinkler, med det utførte arbeidet. Bildene skal sendes til: 
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Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre 
nasjonalpaarhkeståvroe per e-post (sftlpost@statsforvalteren.no)  

 
Begrunnelse 
Tiltakene vurderes ikke å være i strid med verneformålet. 
 
Omsøkte tiltak er i trå med de veiledende retningslinjene i forvaltningsplanen. Søkerens behov ser 
ikke ut til å gå utover verneverdiene. 
 
Siden tiltak er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen så vil ikke dette tiltaket skape mer 
presedens enn det som allerede er gitt i forvaltningsplanen. 
 
Dispensasjon vil ikke endre dagens bruk av fritidsboligen.  
 
Klagerett 
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket.  
 
Eventuell klage skal stiles til: 
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. 
 
Eventuell klage skal sendes til: 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe per 
e-post (sftlpost@statsforvatereln.no) 
 
Frist:  
Innen tre (3) uker fra mottakelsen av dette brevet. 
 
Saksopplysninger / Søknad  
Søknad fra: Knut Georg Sandvik, datert den 08.08.2022, og tilleggsopplysninger av 18.08.2022 
Formål:  Riving av eksisterende og bygging av ny utedo 
Omfang: Riving av eksisterende utedo og bygging av utedo på 4,5 m2 + takutstikk og platting. 
 
Søker opplyser på telefon datert 18.08.2022 at eksisterende utedo er på 12 m2. Videre blir det sagt at 
materialet som skal brukes er rester fra byggingen av uthuset (NP-2020-46), og at det dermed ikke vil 
være nødvendig å frakte inn mer materiale. Utseendet vil bli tilsvarende uthuset, altså nøttebrunt 
villmarkspanel og naturstein. Søker sier at torvtak er en mulighet, men det vil bety mer transport av 
materiale. Angående takutstikk sier søker at det er nødvendig for å slippe at det legger seg mye snø 
foran døra på utedoen. 
 
Andre forhold 
Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven. Lierne kommune opplyser i e-post datert 
16.08.22 at bygningen skal meldes (fra søker) til kommunen når tiltaket er ferdig. 
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Kart over eiendommens lokasjon 

 
 

 
 
Verneformål  
Lierne nasjonalpark har til formål å sikre et sammenhengende fjellområde med dets naturlige plante- 
og dyreliv. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side, utgjør Lierne nasjonalpark et 
betydelig areal hvor tekniske inngrep er svært beskjedne. Sentrale partier har en rik høyfjellsfauna, 
mens høystaudebjørkeskog og vierkjerr gir rike biotoper i overgangen mellom fjell og lavereliggende 
områder. Her finnes også flere verdifulle våtmarksområder. Kvartærgeologisk er landskapet i Lierne 
nasjonalpark spesielt for regionen, med tykke moreneavsetninger og mange ulike løsmasseformer, 
herunder rogenmorener. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
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Hjemmelsgrunnlag 
Verneforskrift: 
§ 3 Vernebestemmelser.  
1.1 Vern mot inngrep i landskapet. 

Området skal vernes mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre 
varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, 
vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av 
stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, 
bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting 
av skilt, merking av stier, løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. 
Opplistingen er ikke uttømmende.  

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 
c) Ombygging og mindre utvidelse av bygninger. 

 
Forvaltningsplan: 
6. Hytter og byggevirksomhet generelt s. 51. 
 
Delmål hytter og byggevirksomhet: 
I Lierne/Lijre nasjonalpark er det svært få bygninger og tekniske inngrep. Det er et mål å ivareta 
området slik det var ved vernetidspunktet. I kommende forvaltningsplanperiode kan eventuelle nye 
installasjoner kun bygges om det er dokumentert behov i reindrift. 
 
Tiltak man kan søke om tillatelse til er bl.a:  
Ombygging og mindre utvidelse av eksisterende bygninger  
 
6.1. Retningslinjer og oppfølging ved byggevirksomhet 

e) Ombygging og utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye bygninger skal om 
mulig lokaliseres i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø. 

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

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

 
Naturmangfoldloven 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7: 

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8, 
Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra søknad, føringer i forvaltningsplan og etablert 
forvaltningspraksis. Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller 
kartfestet informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk 
mangfold, som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser, hverken direkte eller i 
umiddelbar nærhet.  
 
I forbindelse med verneprosessen og arbeidet med forvaltningsplanen ble behovet for 
vedlikehold/utvidelser/renovering/nybygg vurdert. Her har man generelt lagt seg på en linje der man 
skal være varsomme i forhold til vesentlige utvidelser av eksisterende bygningsmasse. Omsøkt tiltak 
gjør at BYA reduseres på eiendommen.  
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En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig 
kunnskap for å si at omsøkt tiltaket ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for 
alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem. 
 
Omsøkte tiltak er innenfor retninglinjene som er beskrevet i forvaltningsplan. 
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes tilstrekkelig for å behandle saken.  
 
Føre-var-prinsippet § 9, 
Føre-var-prinsippet i § 9 kommer i hovedsak til anvendelse der man ikke har tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, det tillegges derfor liten vekt i denne saken. 
  
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10, 
§ 10 tillegges liten vekt i denne saken, da det står et bygg der i dag og en ombygging / utvidelse ikke 
vil medføre vesentlig økt belastning i området, kun forbigående forstyrrelse i forbindelse med 
transport og byggearnbeid. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11,  
Hvis tiltaket medfører miljøforringelse av nasjonalparken skal kostnadene med retting og/eller 
tilbakeføring bæres av tiltakshaver etter § 11 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
En ombygging / utvidelse skal eventuelt følge en lokal byggeskikk. Det skal generelt tilstrebes 
nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn transportering av materialer for bygging og framtidig 
vedlikehold. 
 
Søker har tidligere søkt og bygd nytt uthus med naturstein mot grunn, torvtak og villmarkskledning i 
stil til hovedhytta. Omsøkt nybygd utedo vil derfor være i stil til eksisterende byggverk på 
eiendommen. Det vurderes derfor at bygging av utedo etter gitte vilkår oppfyller kravet om å følge 
lokal byggeskikk.  
 
Vurdering av om det skal gis dispensasjon 
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon 
hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 c), “Ombygging og mindre utvidelse av bygninger” og det er 
ikke i strid med vernevedtakets formål. 
 
Forvaltningsplanens delmål for «Hytter og byggevirksomhet generelt» sier at en skal ivareta området 
slik det var ved vernetidspunktet. Tilgjengelig informasjon tilsier at hytta (inkludert utedoen) er 
bygget i 1970, altså før verntidspunktet.  
 
Det vurderes å kunne gis dispensasjon for omsøkt riving av eksisterende utedo og oppføring av ny 
utedo basert på at dette kan skje i tråd med etablert forvaltningspraksis og føringer i 
forvaltningsplanen for Lierne nasjonalpark. Det vektlegges også at etablert rettspraksis legger opp til 
at det gis dispensasjon. Dette fordi søker tidligere har fått dispensasjon fra nasjonalparkstyret til å 
rive og sette opp nytt uthus (NP-2020-46). 
 
Arealet til det omsøkte byggeprosjektet er i trå med de veiledende retningslinjene i 
forvaltningsplanen. Dispensasjon vil ikke endre dagens bruk av fritidsboligen. 
 
Vedlegg: Vedlegg 

1 Lierne nasjonalpark - søknad om å sette opp ny utedo Leifhytta Lutredalen - Knut Georg 
Sandvik 

2 nytt utedo 001.jpg 
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3 Grov planskisse 
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Fra: Knut Georg Sandvik[knugesa@online.no]
Sendt: 08.08.2022 15:45:12
Til: Postmottak SFTL[sftlpost@statsforvalteren.no]
Kopi: Knut Georg Sandvik[knugesa@online.no];
Tittel: søknad om å sette opp ny utedo, Leifhytta Lutredalen, i Lierne Nasjonalpark 

 
Hei
 
Referer til telefonsamtale, og søker om å sette opp nytt utedo. Det gamle fra 1970 er oppbrukt, og er 
tenkt revet til vinteren.
 
Mål utvendig svill utedo blir 1820x2450. Høyde innervegg bak 1900, i fremkant 2000mm
 
 
Tidligere omsøkte uthus på 16 m2, ble på 14,4 m2, med ytre svillmål på 2960x4860mm
(det ble tre golvplater til overs, som kan benyttes til ny utedo. 600x2450)
 
Håper på snarlig svar da vi nå er i gang med høsten allerede.
 
Mvh
 
Knut g Sandvik
 
Tossåsveien 7
7882 Nordli                        mob 970 37373
 
 
 
Ett vedlegg: målsatt tegning
 
 
Sendt fra E-post for Windows
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Arkivsaksnr: 2021/5356-0 

 Saksbehandler: Sara Kristiane Eide 

Dato: 16.08.2022 

Saksfremlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 37/2022 02.09.2022 

 
Skjækra landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon for bruk av 
minigraver for rensing av grøft - Knut Sjøli 
 
Forvalters tilrådning  
Med hjemmel i Naturmangfoldloven (NML) § 48 jf. verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke 
landskapsvernområde § 4 gir Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre 
nasjonalpaarhkeståvroe Knut Sjøli tillatelse til bruk av minigraver for utbedring av eksisterende 
grøfter, etablering av en ny grøft slik det framgår av kartutsnitt under, samt nedlegging av drensrør, på 
G.nr/B.nr/F.nr. 80/1/39, Snåsa kommune. 

 
 
Vilkår 

 Grøften skal ikke være dypere og bredere enn opprinnelig grøft. Drensrør kan ha maks 75 mm 
i diameter. For tildekking av drensrør skal stedegne masser/vegetasjon brukes.   

 Nødvendig tillatelse til transport må innhentes av Snåsa kommune som har myndighet til å 
behandle motorferdselsaker i Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde. 

 Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, 
digitalt, fra forskjellig vinkler, med det utførte arbeidet. Bildene skal sendes per post til 
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre 
nasjonalpaarhkeståvroe, 
Statsforvalteren i Trøndelag,  
Postboks 2600,  
7734 Steinkjer 
eller per e-post til sftlpost@statsforvalteren.no og merkes med saksnr. 2021/5356. 
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Begrunnelse 
Omsøkte tiltak er i trå med retningslinjene i forvaltningsplanen, og en tillatelse vil ikke  
skape presedens. Påvirkningen utbedringen av grøftene vil gi er lokale, og vurderes ikke å stride mot 
verneformålet eller påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilkår for bruk av NML § 48 er til stede.  
 
Andre forhold 

 Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i forskrift om vern av Skjækra/ 
Skæhkerenjohke landskapsvernområde.  

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

 
Klagerett 
Vedtaket kan klages inn for Miljødirektoratet av partene i saken eller andre som har rettslig 
klageinteresse med en frist på 3 uker jf. forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal stilles til 
Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-
Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe, Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. 

 
 
 
Saksfremstilling  
 
Viser til søknad 23.07.2022 og kommunikasjon med søker under befaring på stedet den 18.08.2022, 
om tillatelse for bruk av minigraver til å fornye eksisterende drensgrøft. I forbindelse med 
dispensasjon av 04.06.2021 for oppsett av nytt uthus, ønsker søker å renske opp i 2 gamle grøfter ved 
hjelp av minigraver på hyttetomt G.nr/B.nr/F.nr. 80/1/39. Minigraver er allerede fraktet inn til hytten 
fra forrige byggeprosjekt. Det er lagt ned trerør i grøftene fra tidligere, men de er nå blitt tett. Det er 
dermed også et ønske om å bytte disse ut med drensrør, slik at de kan dekkes til og bli minst mulig 
synlig.  
Det søkes om fornying av to eksisterende grøfter: en langsgående (rød, stiplet linje i kart utarbeidet av 
forvalter) og en tversgående (blå, stiplet linje i kart utarbeidet av forvalter) for tomten. I tillegg ønsker 
søker å vinkle den langsgående grøften opp mot høyre, og fortsetter på baksiden av uthuset og utedoen 
(ikke vist på kartskissen i søknad, men i kartvedlegg under utarbeidet av nasjonalparkforvalter).  

Kartskisse fra søker  
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Kart utarbeidet av nasjonalparkforvalter  

 

 

Verneformål  
Formålet med Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde (LVO) er å ta vare på et egenartet og 
vakkert naturlandskap. Fjellskogen innover mot Skjækerfjella og i tilknytning til lisider og bekkedaler, 
samt den særegne vegetasjonen i den sørvendte lia mot Grønlihø, er en vesentlig del av landskapets 
egenart og verdi. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk 
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 

Hjemmelsgrunnlag 
 
Verneforskrift: 
Det fremgår av verneforskriften for Skjækra/Skæhkerenjohke LVO § 3 punkt 1.1: Med de unntak som 
følger av pkt. 1.2 og 1.3 i forskriften er det forbud mot inngrep som vegbygging oppføring og 
ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av 
masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen 
form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, 
bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke 
uttømmende. 

I verneforskriften punkt 1.2 a), går det frem hvilke tiltak som ikke er til hinder for punkt 1.1. Flere av 
disse kan tilsynelatende vurderes å kunne dekke vedlikehold av eksisterende grøfter. Bruk av 
minigraver og drensrør vil sees på som en oppgradering av de eksisterende grøftene, og en slik sak må 
da behandles etter Naturmangfoldlovens § 48, første ledd, første alternativ – der følgende framgår: 
«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig». 

Brukssone / Vernesone 
Brukssone B. Denne brukssonen kan opprettholdes som et område der det legges vekt på å videreføre 
det tradisjonelle og enkle friluftsliv.  
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Forvaltningsplan: 
Forvalntingsplanen sier ingenting spesifikt når det kommer til oppgradering av gamle grøfter. Det er 
nevnt at bruken endrer seg med tiden og samfunnsutvikling forøvrig, bygninger tilpasses nye 
bruksformål eller behov for nye bygninger oppstår.  
 
Vi kan i denne saken likevel se til hvilke føringer forvaltningsplanen har i byggesaker. 
6. Hytter og byggevirksomhet generelt s. 60. 
 
Delmål hytter og byggevirksomhet: 
Verneområdet skal forvaltes slik at byggevirksomhet holdes på et minimum.  
Det skal generelt tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn transportering av 
materialer for bygging og framtidig vedlikehold. 
Bruken endrer seg med tida og samfunnsutvikling forøvrig, bygninger tilpasses nye bruksformål eller 
behov for nye bygninger oppstår. Utfordringen blir å holde omfanget av byggevirksomheten på et 
minimum samtidig som nødvendig behov blir tilfredsstillende dekket. 
 
Naturmangfoldloven 
Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010 delegert forvaltningsmyndigheten over 
Skjækra/Skæhkerenjohke LVO til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-
Lijre nasjonalpaarhkeståvroe. 
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7, 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8, 
Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra søknad, dialog med søker og befaring til stedet, tidligere 
dispensasjon av 04.06.2021, Naturbase, sensitiv artsdata, kulturminnemyndighetene, verneforskrift og 
forvaltningsplan for Skjækra/Skæhkerenjohke LVO. Det foreligger ikke opplysninger artsdatabanken, 
senistive artskart, naturbase eller annen kartfestet informasjon på temakart som omhandler arter, 
naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold, som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike 
interesser, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.  
 
Områdebeskrivelse 
Det går en bratt bakke i terrenget bak hyttetomten. Her renner det vann fra myren på oversiden av 
bakken, og ned på tomten. Langsgående grøft (rød, stiplet linje jf. kartskisse) går opp mot bakken, 
men skrår dermed mot høyre, bak uthuset og utedoen. Den var tydelig gjengrodd og vanskelig å se. 
Tversgående grøft (blå, stiplet linje jf. kartskisse) var tydeligere markert og fylt med lite vann (en 
vannpytt bak naustet). Den langsgående grøften rommet betydelig mer vann. Får man drenert godt 
rundt tomten, er det ikke sikkert at det er nødvendig med utgraving av tversgående grøft. 
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Bilder fra befaring  

  
Eksisterende, langsgående grøft. Veldig vått langs den gamle grøften. Tydelig gjengrodd av ulike 
gress/ siv- arter.  

 
Myrområde i overkant av hyttetomten. Der furutrærne starter til venstre i bildet, begynner bakken å 
helle nedover mot hyttetomten.   
  
Dårlig drenert jord er mer erosjonsutsatt, og det setter godt spor i terrenget når det ferdes på tomten 
jevnlig. Ved å drenere vekk noe av overflatevannet, vil vegetasjonen kunne utvikle et større og dypere 
rotsystem og bakken blir utsatt for mindre erosjon ved ferdsel (pers.medl. Knut Vollan, Norsk 
Landbruksrådgivning).    
 
En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig 
kunnskap for å si at omsøkt tiltaket ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for 
alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem. Omsøkte tiltak er 
innenfor retninglinjene som er beskrevet i forvaltningsplan. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
tilstrekkelig for å kunne behandle saken. 
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Føre-var-prinsippet § 9, 
Føre-var-prinsippet i § 9 kommer i hovedsak til anvendelse der man ikke har tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, det tillegges derfor liten vekt i denne saken. 
  
Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10, 
§ 10 tillegges liten vekt i denne saken, da grøfting har vært utført tidligere og utbedringen kun ventes å 
ha en lokal påviktnining på landskapet. Det står et bygg der i dag og restaureringstiltaket vil dermed 
ikke medføre vesentlig økt belastning i området.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11,  
Hvis tiltaket medfører miljøforringelse av nasjonalparken skal kostnadene med retting og/eller 
tilbakeføring bæres av tiltakshaver etter § 11. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Det skal generelt tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn transportering av materialer 
for bygging og framtidig vedlikehold. Sett at minigraver allerede var på stedet, ble dette sett på som en 
effektiv og miljøforsvarlig metode i forbindelse med utgraving av grøften.  
 
Det er viktig at dreneringen holdes på et minimum, og ikke medfører endring av nærliggende 
vegetasjonstyrper, men kun leder overflatevann vekk fra bygninger på tomta. 
 
Vurdering av om det skal gis dispensasjon 
Det vurderes å kunne gi tillatelse for utgraving ved hjelp av minigraver av eksisterende grøfter på 
hyttetomt G.nr/B.nr/F.nr. 80/1/39, og tillatelse til å bytte ut eksisterende trerør som er gått tett med 
drensrør. Dette forbeholdt at grøften ikke går dypere enn opprinnelig grøft, samt at drensrøret ikke er 
tykkere enn 75 mm i diameter. Disse skal dekkes til med torv og gress etter de er satt ned i jorden, da 
det må brukes stedegne masser/ vegetasjon.  

For å kunne gi dispensasjon med hjemmel i nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og det 
kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne 
gis dispensasjon. Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er 
trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne 
forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. En oppgradering av 
den gamle grøften ved bruk av minigraver og drensrør strider ikke mot formålet med vernet eller 
påvirker verneverdiene negativt. En dispensasjon kan derfor gis ved bruk av naturmangfoldlovens § 
48. 
 
I tillegg er det i forvaltningsplanen gjort en vurdering av hvordan man skal forholde seg til endrede 
behov i framtida: 

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

 
Vedlegg: Vedlegg 

1 Søknad om bruk av minigraver for å renske opp eksisterende grøft 
2 Søkers skisse av grøft 
3 Kulturminnefaglig uttalelse - Drenering ved hyttetomt 80/1/39 Skjækra LVO 
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Søknad gjelder skjækervatnet nr 37  
 
Om tillatelse til bruke av minigraver til fornying av eksisterende drensgøft. 
I forbindelse med oppsetting av nytt uthus, søkes det om å få rensket opp gammel grøfter av 
«trelyre» som er lagt ned, men har blitt tette. Ønsker å erstatte disse med drensrør , og dekke de til , 
så minst mulig bli synlig. 
 
 
Knut sjøli  
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From: Hans Marius Johansen[hanjo@trondelagfylke.no]
Sent: 03.08.2022 15:47:45
To: Eide, Sara Kristiane[sakei@statsforvalteren.no]
Cc: samediggi@samediggi.no[samediggi@samediggi.no]; David Berg 
Tuddenham[davtu@trondelagfylke.no]; Lars Forseth[larfor@trondelagfylke.no]
Subject: Kulturminnefaglig uttalelse - Drenering ved hyttetomt 80/1/39 Skjækra LVO 
Kulturminnefaglig uttalelse - Drenering ved hyttetomt 80/1/39 Skjækra 
LVO
Vår ref. 202228374
 
Viser til oversendelse 3.8.2022.
 
Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte søknad om tiltak for å vurdere 
forholdet til automatisk fredete kulturminner i området.
 
Etter vår vurdering er det liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk 
fredete kulturminner i forbindelse med tiltaket.
 
Vi har derfor ingen spesielle merknader til det aktuelle tiltaket.
 
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhets- og varslingsplikten etter 
kulturminnelovens § 8 annet ledd; dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager 
noe som kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks. bein, gjenstander, 
ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og fylkeskommunen 
varsles. Både tiltakshaver og eventuell utførende entreprenør har ansvar for at 
denne plikten overholdes.
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag fylkeskommune, 
og viser til egen uttalelse fra Sametinget angående samiske kulturminner.
 
Med vennlig hilsen 
Hans Marius Johansen

 

Hans Marius Johansen
Arkeolog/Seniorrådgiver
Seksjon kulturminner 
Skype: hanjo@trondelagfylke.no
74 17 51 69 / 952 62 324
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no
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Arkivsaksnr: 2022/6906-0 

 Saksbehandler: Sara Kristiane Eide 

Dato: 01.08.2022 

Saksfremlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 38/2022 02.09.2022 

 
Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av platting i tilknytning 
gjeterhytte på Hykla - Jon Andreas Stenfjell 
 
Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. § 4 i verneforskriften for Blåfjella - 
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark gir Blåfjella – Skjækerfjella - Lierne 
nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe Jon Andreas Stenfjell tillatelse til 
oppføring av platting på inntil 10 m² BYA i tilknytting til gjeterhytte Hykla på Gnr/Bnr/Fnr 44/1/0 i 
Lierne kommune. 

 
Vilkår: 

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

 Eventuell transport i forbindelse med byggeprosjektet må fremmes i egen søknad når en har 
oversikt over omfang og tidspunkt. 

 Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, 
digitalt, fra forskjellig vinkler, med det utførte arbeidet. Bildene skal sendes per post til:  

 
Blåfjella- Skjækerfjella - Lierne Nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe, 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Postboks 2600, 
7734 Steinkjer 
Eller per e-post til sftlpost@statsforvalteren.no, og merkes med saksnr. 2022/6906. 
 
Begrunnelse 
Nasjonalparkstyret vurderer at oppføring av en platting ved gjeterhytta med begrenset areal ikke er i 
strid med verneformålet eller vil påvirke verneverdiene nevneverdig, og finner derfor delvis å kunne 
imøtekomme søker. En mindre platting vil dekke søkers behov og samtidig redusere skade på 
vegetasjon omkring bygningen. 
 
Klagerett 
Vedtaket kan klages inn for Miljødirektoratet av partene i saken eller andre som har rettslig 
klageinteresse med en frist på 3 uker jf. forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal stilles til 
Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-
Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe, Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.  
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Saksopplysninger  

Det vises til søknad 01.07.2022 om tillatelse for bygging av platting på gjeterhytta i Hykla 
Gnr/Bnr/Fnr 44/1/0 i Lierne kommune. Formålet med søknad er å ha en plass å oppbevare utstyr i 
forbindelse med reinbeitedrift i området. 

 
Fig. 1: Målsatt tegning over platting ved gjeterhytte Hykla med Gnr/Bnr/Fnr 44/1/0 i Lierne 
kommune. 
 
 
Verneforskrift og Naturmangfoldloven 
Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010 delegert forvaltningsmyndigheten for 
Blåfjella – Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark til Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne 
Nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe. 

Verneformål  
Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark har til formål å ta vare på et stort, 
sammenhengende naturområde, som i det vesentlige er urørt av større tekniske inngrep. Biologisk 
mangfold skal sikres med et naturlig og variert plante- og dyreliv. De lavereliggende dalførene 
Tverrådalen, Skjækerdalen, Seisjødalen, Gaundalen, Holden (Snåsa) og Gjevsjøen utgjør særlig 
viktige landskapselementer og naturtyper i nasjonalparken. Kulturminner skal ivaretas. 
 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt 
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor 
nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til 
reindrift. 
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Hjemmelsgrunnlag  
 
Verneforskrift: 
Det framgår av verneforskriften for Blåfjella – Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark § 3 punkt 
1.1 at området skal vernes av inngrep av enhver art, herunder oppføringer av bygninger, andre varige 
inngrep …. 

I verneforskriftens punkt 1.3 går det fram hvilke tiltak det etter søknad kan gis dispensasjon til. Flere 
av disse kan tilsynelatende vurderes å kunne dekke omsøkt etablering av platting. Miljødirektoratet har 
derimot i klagebehandlinger av tilsvarende saker om etablering av platting ved hytter i 
Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde pekt på at slike tiltak må behandles etter 
Naturmangfoldlovens § 48, første ledd, første alternativ – der følgende framgår: 
«Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.» For å kunne gi en 
dispensasjon ved bruk av NML § 48 må tiltaket ikke være i strid med verneformålet eller påvirke 
verneverdiene nevneverdig. 

Brukssone / Vernesone 
Sone S4 Hykkelnesset. Dette er en sommerboplass for Låarte sijte. I denne sonen kan det tillates 
oppføring av gjerder, hytter/gammer eller lignende i forbindelse med reindrift. 

Forvaltningsplan: 
Forvaltningsplanen har ingen føringer for bygging av plattinger. I tråd med signal fra Miljødirektoratet 
skal det heller ikke legges retningslinjer for tiltak som må behandles etter NML § 48, da dette er en § 
som bare skal brukes i særskilte tilfeller på tiltak som ikke var forutsett som behov på 
vernetidspunktet. En tillatelse gitt i denne saken vil likevel gi en viss presedens for senere søknader av 
samme karakter, så det er viktig å vurdere hva en tillatelse i denne saken vil føre til senere. 
 
Vi kan i denne saken likevel se til hvilke føringer forvaltningsplanen har i byggesaker. 
§ 6. Hytter og byggevirksomhet generelt s. 60. 
 
Delmål hytter og byggevirksomhet: 
Verneområdet skal forvaltes slik at byggevirksomhet holdes på et minimum. Det skal generelt 
tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn transportering av materialer for bygging og 
framtidig vedlikehold. 
 
Tiltak man kan søke om tillatelse til er bl.a:  
Ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger  
 
«Eksiterende bygningsmasse innenfor nasjonalparken antas å dekke de grunnleggende behovene for 
landbruk, reindrift og friluftsliv. Man må likevel regne med behov for justeringer og tilpasninger i 
bygningsmassen over tid. Bruken endrer seg med tida og samfunnsutvikling forøvrig, bygninger 
tilpasses nye bruksformål eller behov for nye bygninger oppstår. Utfordringen blir å holde omfanget 
av byggevirksomheten på et minimum samtidig som nødvendig behov blir tilfredsstillende dekket.» 
 
6.2. Retningslinjer og oppfølging ved byggevirksomhet 

e) Ombygging og utvidelser skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø, og nye bygninger skal om 
mulig lokaliseres i tilknytning til eksisterende bygningsmiljø. 

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

h) Det vil bli satt som vilkår i byggetillatelsen at tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å 
legge fram minst tre gode bilder av det utførte arbeidet.  
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Naturmangfoldloven 
Miljøverndepartementet har i brev datert 15. desember 2010, med hjemmel i NML § 62 delegert 
forvaltningsmyndigheten for Blåfjella – Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark til Blåfjella - 
Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe. 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7: 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 

Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra søknad, forvaltningsplanen og andre relevante behandlinger 
som kan gi utfall i denne saken, blant annet dispensasjon for oppføring av ny gjeterhytte gitt 
10.03.2021 og Miljødirektoratets brev, klagebehandling i sak om platting i Skjækra/Skæhkerenjohke 
landskapsvernområde datert 27.04.2022. Det foreligger ikke opplysninger i artsdatabanken, sensitiv 
artsdata, naturbase eller annen kartfestet informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, 
naturtyper og biologisk mangfold, som tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser, 
hverken direkte eller i umiddelbar nærhet. 

Forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark anser sommerboplassen 
ved Hykla som en sone med spesiell tilrettelegging og tiltak. Hykla er en del av sone S4 Hykkelnesset 
– en sommerboplass for Låarte sijte. I denne sonen kan det tillates oppføring av gjerder, 
hytter/gammer eller lignende i forbindelse med reindrift. 

Ifølge de veiledende retningslinjene i forvaltningsplanen er det egne føringer for gjeterhytter, 
da de ikke skal overstige størrelsen til meldepliktige byggverk etter plan – og bygningsloven 
(15 m2). Videre kan ikke gjeterhytten utvides eller endre funksjon ved senere tid. Dersom 
formålet med gjeterhytten faller bort, eller at den ikke blir brukt i henhold til begrunnelse for 
oppføring i en periode på 3 år, kan bygget kreves fjernet. 

Det ble gitt dispensasjon fra styret 10.03.2021 om oppføring av gjeterhytta på 
sommerboplassen ved Hykla. Etablering av en platting av begrenset størrelse ved gjeterhytten anses å 
være mindre uheldig ved at det allerede er et inngrep i landskapet her. Tiltaket anses derfor ikke til å 
ville medføre noen vesentlig økning i belastningen på området, da det allerede er en del 
bygninger tilknyttet sommerboplassen til Låarte sijte. Platting i tilknytning til gjeterhytte vil 
gjøre områdene rundt hytten mindre utsatt for slitasje på vegetasjonen, samt være et viktig 
tiltak for å skape et ryddig og oversiktlig uteområde. Plattingen vil legges naturlig inntil gjeterhytten, 
og vil ikke påvirke nasjonalparken som et egenartet og vakkert naturlandskap negativt. Tiltaket strider 
derfor ikke mot vernets formål.  

Da det ikke ligger andre føringer om oppføring av plattinger i forvaltningsplanen, må 
nasjonalparkstyret ta en selvstendig vurdering på om den omsøkte plattingen er innenfor det som 
nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til. Fungerende nasjonalparkforvalter vurderer størrelsen og 
utformingen av den omsøkte plattingen til å være for stor for å falle innunder det som kan tillates i en 
nasjonalpark. Det er derfor satt et nytt mål til maks 10 m2. 

Føre-var-prinsippet § 9 
Føre-var-prinsippet i § 9 kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget vurderes tilstrekkelig for å kunne behandle saken, og Føre-
var-prinsippet i § 9 kommer ikke til anvendelse. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10, 
Gjennomføringen av tiltaket vil kunne skjerme vegetasjonen rundt hytten for fremtidig slitasje, noe 
som vil være positivt. Tillatelse vil ikke medfører økt antall bygninger i landskapsvernområdet. Det vil 
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kunne oppstå et økt behov for motorisert ferdsel under byggeperioden, men dette vil være i en 
forholdsvis kort periode. Ut over dette tillegges § 10 liten vekt i denne saken, da det står et bygg der i 
dag og oppsett av en platting vil ikke medføre vesentlig økt belastning i området.  

 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11,  
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at tiltaket vil føre til nevneverdige 
skader i terrenget ut over skader på selve tomta. Skulle det likevel oppstå skader som må rettes, skal 
kostnadene bæres av tiltakshaver, jf. § 11. 
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Det skal generelt tilstrebes nøkterne løsninger som forutsetter minimal inn transportering av materialer 
for bygging og framtidig vedlikehold. Når det gjelder transport av materialer og utstyr, skal behovet 
for motorisert ferdsel fremmes i egen søknad. Søker kan ikke påregne å få tillatelse til bruk av 
barmarkskjøretøy, jf. § 12 om miljøforsvarlig metode. 
 
Vurdering av om det skal gis dispensasjon 
Det vurderes å kunne gi dispensasjon for bygging av platting ved eksisterende gjeterhytte Gnr/Bnr/Fnr 
44/1/0 i Hykla.   
 
For at søknaden kan vurderes etter nml. § 48 kan ikke tiltaket stride mot vernets formål og 
det kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Begge vilkårene må være oppfylt 
for at det skal kunne gis dispensasjon. Naturmangfoldlovens § 48 skal ikke anvendes for å 
utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen skal være en 
sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke 
ble vurdert på vernetidspunktet. Etablering av en platting ved gjeterhytten til bruk til oppbevaring av 
utstyr og forhindre slitasje på vegetasjon vil ikke stride mot formålet med vernet eller påvirke 
verneverdiene negativt. En dispensasjon kan derfor gis ved bruk av naturmangfoldlovens § 48. 
I tillegg er det i forvaltningsplanen gjort en vurdering av hvordan man skal forholde seg til endrede 
behov i framtiden: 

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

 
Vedlegg: Vedlegg 

1 Søknad om bygging av platting i sak 2022/6906 
2 Tegninger av platting i sak 2022/6906 
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Fra: Jon S[stenfjell@hotmail.com]
Sendt: 01.07.2022 12:43:07
Til: Strand, Sigbjørn[stsig@statsforvalteren.no]
Tittel: Søknad om bygging av platting 

Til styret i blåfjella-skjækerfjella nasjonalpark 
Jeg søker om tillatelse til bygging av platting i tilknytting gjeterhytte i høkla, tegning av plattingen ligger 
vedlagt.
Håper på raskt svar
Jon Andreas Stenfjell
Sendt fra min Galaxy
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Arkivsaksnr: 2022/8248-0 

 Saksbehandler: Eirik Sønstevold 

Dato: 23.08.2022 

 

Saksfremlegg 

  

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre 39/2022 02.09.2022 

 
Revidering av forvaltningsplaner 
Forvalters tilrådning 
Nasjonalparkstyret støtter forvalters forslag til ny framdriftsplan for forvaltningsplanarbeidet. 
Forvalter tar innspill fra styret i møtet med seg i det videre arbeidet. 

 Aktivitet  Ansvarlig  Måned  År 
Melding om å gjenoppta arbeidet med 
forvaltningsplan for Skjækra LVO NP-styre September 2022 

Offentlige oppstartsmøter og særegne møter 
med reindrift, grunneiere, kommuner, og andre 
brukerinteresser 

NP-forvalter September  2022 

Frist for innspill NP-forvalter Oktober 2022 
Oppsummering av innspill  NP-forvalter Oktober 2022 
Orientering til styret – forslag til plan NP-forvalter November 2022 
Sendes Miljødirektoratet på faglig godkjenning 
før høring Miljødirektoratet Desember 2022 

Høring NP-forvalter Februar 2022 
Oppsummering av høringsinnspill NP-forvalter Mars 2023 
Innsending til Miljødirektoratet for endelig 
godkjenning Miljødirektoratet April 2023 

Sk
jæ

kr
a 

LV
O

 

Forvaltningsplan godkjent for Skjækra LVO NP-styre Mai 2023 
Melding om å gjenoppta arbeidet med 
forvaltningsplan for Blåfjella/Skjækerfjella NP NP-styre Januar 2023 

Offentlige oppstartsmøter og særegne møter 
med reindrift, grunneiere, kommuner, og andre 
brukerinteresser 

NP-forvalter Januar 2023 

Frist for innspill NP-forvalter Februar 2023 
Oppsummering av innspill  NP-forvalter Mars 2023 
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Orientering til styret – forslag til plan NP-forvalter Mars 2023 
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Sendes Miljødirektoratet på Faglig godkjenning 
før høring Miljødirektoratet April 2023 

Høring NP-forvalter Mai 2023 
Oppsummering av høringsinnspill NP-forvalter Juni 2023 
Innsending til Miljødirektoratet for endelig 
godkjenning Miljødirektoratet Juli 2023 

Forvaltningsplan godkjent for 
Blåfjella/Skjækerfjella NP NP-styre September 2023 

Melding om å gjenoppta arbeidet med 
forvaltningsplan for Lierne NP NP-styre April 2023 

Offentlige oppstartsmøter og særegne møter 
med reindrift, grunneiere, kommuner, og andre 
brukerinteresser 

NP-forvalter Mai 2023 

Frist for innspill  NP-forvalter Mai 2023 
Oppsummering av innspill NP-forvalter Juni 2023 
Orientering til styret - forslag til plan NP-forvalter Juni 2023 
Sendes Miljødirektoratet på faglig godkjenning 
før høring  Miljødirektoratet Juli 2023 

Høring NP-forvalter September 2023 
Oppsummering av høringsinnspill NP-forvalter Oktober 2023 
Innsending til Miljødirektoratet for endelig 
godkjenning Miljødirektoratet November 2023 

Li
er

ne
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P 

Forvaltningsplan godkjent for Lierne NP NP-styre Desember 2023 
 
 
 
 
Saksopplysning og vurderinger 
Forvaltningsplanarbeidet stoppet opp i 2020, og må nå gjenopptas. I perioden siden arbeidet stoppet 
opp har det skjeddd endringer i hvordan arbeid med forvaltningsplaner skjer, og det anbefales nå å 
jobbe med en plan om gangen. Dette er lagt til grunn for nytt forslag til plan for arbeidet. 
 
I vedlegget til saken framgår hvilke intresenter som bør få anledning til å komme med innspill til 
arbeidet, og som en må forsøke å nå ved oppstatsmelding og møter. 
 
I tillegg til innspill ved oppstart nå vil forvalter se til det som er kommet fra tidligere innspillsmøter.  
 
Forvalter ønsker at styret skal komme med føringer for hvilke aviser det skal annonseres oppstat i for 
de ulike planene, samt hvilke oppstartsmøter de mener er riktig å holde. 
 
Det er ønskelig at medlemmer fra styret og styreleder deltar sammen med forvalterne på de åpne 
oppstartsmøtene.  
 
Under følger siste oppsummering av status for arbeidet før det ble lagt på hvil, samt forslag til 
framdriftsplan for arbeidet som skal skje framover. 
 
 
 
 
Revidert fremdriftsplan vedtatt ST 16/2020 (NP-2020-36) 
 

Aktivitet  Ansvarlig  Måned  År 
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Godkjent prosjektplan  Np- styre  Juni  2016 
Oppstartsmelding – sendes ut til alle berørte parter  Np- styre  November  2016 
Oppstartsmøter med grunneierne, kommunen og andre 
brukerinteresser NP-forvalter  Januar - 

Mars 2017 

Høringsfrist oppstartsmelding  NP-forvalter  Mai  2017 
Oppsummering av tilbakemelding på oppstartsmelding og 
oppstartsmøtene NP- styre  Juni  2017 

Godkjent prosjektplan for besøksstrategi  NP-styre  Juni  2017 
Møte med Rådgivende utvalg  Leder RU  November  2017 
Særmøter med spesielle brukerinteresser  NP-forvalter  Jan - Mars  2018 
Planarbeid, befaringer og kartlegging/dokumentering. 
Resultat brukerundersøkelsene. NP-forvalter  Mars - 

August 2018 

Besøksstrategi for godkjent for Skjækra 
landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 
og 
Lierne nasjonalpark 

Miljødirektoratet  Juni  2020 

Ferdig utkast til retningslinjer for byggesaker  NP- styre  Mars  2021 
Ferdig planutkast  NP- styre  November  2021 
Planutkast sendes Miljødirektoratet for faglig gjennomgang  NP-styre  November  2021 
Faglig tilbakemelding - gjennomgang av planutkast  Miljødirektoratet  Januar  2022 
Tilpasninger etter faglig gjennomgang  NP-forvalter  Februar  2022 
Planutkast (for høring)  NP- styre  Februar  2022 
Presentasjon av planutkast for grunneierne, kommunen og 
andre brukerinteresser. NP-forvalter  Mars  2022 

Konsultasjon med Sametinget  NP-forvalter  Mars  2022 
Høringsfrist  NP-forvalter  Juli  2022 
Merknadsbehandling. Oppsummering av høringsinnspill.  NP- styre  August  2022 
Oversendelse av forslag til forvaltningsplaner og 
oppsummering av høringsuttalelsene til Miljødirektoratet NP-forvalter  September  2022 

Godkjenning forvaltningsplan  Miljødirektoratet  November  2022 
Ferdigstilling og publisering av forvaltningsplan  NP-forvalter  Desember  2022 

 
 
Nytt forslag til revidert fremdriftsplan 
 

 Aktivitet  Ansvarlig  Måned  År 
Melding om å gjenoppta arbeidet med 
forvaltningsplan for Skjækra LVO NP-styre September 2022 

Offentlige oppstartsmøter og særegne møter 
med reindrift, grunneiere, kommuner, og andre 
brukerinteresser 

NP-forvalter September  2022 

Frist for innspill NP-forvalter Oktober 2022 
Oppsummering av innspill  NP-forvalter Oktober 2022 
Orientering til styret – forslag til plan NP-forvalter November 2022 
Sendes Miljødirektoratet på faglig godkjenning 
før høring Miljødirektoratet Desember 2022 

Høring NP-forvalter Februar 2022 
Oppsummering av høringsinnspill NP-forvalter Mars 2023 
Innsending til Miljødirektoratet for endelig 
godkjenning Miljødirektoratet April 2023 
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Forvaltningsplan godkjent for Skjækra LVO NP-styre Mai 2023 
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Melding om å gjenoppta arbeidet med 
forvaltningsplan for Blåfjella/Skjækerfjella NP NP-styre Januar 2023 

Offentlige oppstartsmøter og særegne møter 
med reindrift, grunneiere, kommuner, og andre 
brukerinteresser 

NP-forvalter Januar 2023 

Frist for innspill NP-forvalter Februar 2023 
Oppsummering av innspill  NP-forvalter Mars 2023 
Orientering til styret – forslag til plan NP-forvalter Mars 2023 
Sendes Miljødirektoratet på Faglig godkjenning 
før høring Miljødirektoratet April 2023 

Høring NP-forvalter Mai 2023 
Oppsummering av høringsinnspill NP-forvalter Juni 2023 
Innsending til Miljødirektoratet for endelig 
godkjenning Miljødirektoratet Juli 2023 
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Forvaltningsplan godkjent for 
Blåfjella/Skjækerfjella NP NP-styre September 2023 

Melding om å gjenoppta arbeidet med 
forvaltningsplan for Lierne NP NP-styre April 2023 

Offentlige oppstartsmøter og særegne møter 
med reindrift, grunneiere, kommuner, og andre 
brukerinteresser 

NP-forvalter Mai 2023 

Frist for innspill  NP-forvalter Mai 2023 
Oppsummering av innspill NP-forvalter Juni 2023 
Orientering til styret - forslag til plan NP-forvalter Juni 2023 
Sendes Miljødirektoratet på faglig godkjenning 
før høring  Miljødirektoratet Juli 2023 

Høring NP-forvalter September 2023 
Oppsummering av høringsinnspill NP-forvalter Oktober 2023 
Innsending til Miljødirektoratet for endelig 
godkjenning Miljødirektoratet November 2023 
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Forvaltningsplan godkjent for Lierne NP NP-styre Desember 2023 
 
 
 
Vedlegg: Vedlegg 

1 Interessenter 
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Interessenter til forvaltningsplanarbeidet i 
Skjækra LVO, Blåfjella/Skjækerfjella NP og 
Lierne NP 
For alle 3 verneområdene 

- Grunneiere (uspesifisert) 
- Jaktlag (uspesifisert) 
- Tur- og opplevelsesoperatører (uspesifisert) 
- Sametinget 
- Forum for natur og friluftsliv 

o Norges Jeger- og Fiskerforening Nord-Trøndelag 
o Naturvernforbundet i Trøndelag 
o Nord-Trøndelag Turistforening 
o Norsk friluftsliv 
o Friluftsrådenes Landsforbund 

- Trøndelag Bondelag 
- Nord-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag 
- Nord-Trøndelag Reinsamelag 
- Statens Naturoppsyn 
- BirdLife Norge 
- Lierne nasjonalparksenter 
- Statsforvalteren i Trøndelag 

o Reindriftsavdelinga 
o Klima- og miljøavdelinga 

- Trøndelag Fylkeskommune 
- Inn-Trøndelag Fuglehundklubb 

Skjækra - Skæhkerenjohke LVO 
- Skjækerfjell reinbeitedistrikt / Skæhkere sijte 
- Skjækra Sambeitelag 
- Steinkjer kommuneskoger 
- Skjækra hytteeierforening 
- Visit Innherred 
- Steinkjer kommune 
- Snåsa kommune 

Blåfjella/Skjækerfjella – Låarte/Skæhkere NP 
- Snåsa fjellstyre 
- Fjellstyrene i Lierne 
- Værdalsbruket 
- Statskog 
- Dalavassfjellet hytteforening 
- Harbakvollen seterlag 
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- Skjækerfjella Beitelag 
- Skjækerfjell reinbeitedistrikt / Skæhkere sijte 
- Luru reinbeitedistrikt / Låarte sijte 
- Færen reinbeitedistrikt / Gasken Laante sijte 
- Visit Innherred 
- Visit Namdalen 
- Verdal kommune 
- Steinkjer kommune 
- Snåsa kommune 
- Lierne kommune 

Lierne – Lijre NP 
- Fjellstyrene i Lierne 
- Østre Namdal reinbeitedistrikt / Tjåehkere sijte 
- Lierne kommune 
- Visit Namdalen 
- Namdal Fuglehundklubb
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ST 40/2022 Delegerte vedtak
DS 30/2022 ADM-2022-30 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk 
av motor på båt på Gjefsjøen - Ebbe Deraas
DS 31/2022 ADM 2022-31 Blåfjella / Skjækerfjella og Lierne Nasjonalpark - tillatelse 
til lavtflyging - kartlegging av jaktfalk og kongeørn - NINA
DS 32/2022 ADM 2022-32 Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til 
motorferdsel i utmark - Harbakvollen seterlag
DS 33/2022 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for bruk av firehjuls 
ATV for uttransportering av felt elg i 2022 - Ole Håkon Kolstad
DS 34/2022 Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark - gitt dispensasjon for 
motorferdsel med ATV til Seisjø jaktstue - Nils Reidar Glamsland
ST 41/2022 Eventuelt
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