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Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg:  Bestillingsdialogsmøte 1: 
Møtested: Digitalt møte på Teams 
Dato:  11. desember 2020 kl. 10:00 – 13:00  
 
 
Følgende møtte fra Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre: 
Navn     Funksjon   Representerer   
Bente Estil    Leder    Lierne 
Anne Berit Lein    Nestleder   Steinkjer 
 
Følgende andre møtte: 
Navn      Representerer    
Lillian Bergli     Lierne Nasjonalparksenter IKS 
Kristian Fiskum Nesser    Lierne Nasjonalparksenter IKS 
Nina Pettersen     Nord-Trøndelag Turistforening 
Morten Aasheim    Statskog SF 
Nils Vidar Bratlandsmo    Fjellstyrene i Lierne  
Vidar Formo     Snåsa fjellstyre 
Pål Malmo     Steinkjer kommuneskoger 
Nils Christian Gjefsjø    Gjefsjø Fjellgård 
Andreas Gomo Leistad    Lierne kommune 
Geir Håvard Hjelde    Harbakvollen seterlag 
Ingolf Holmen     Harbakvollen seterlag 
Hallvard Sandnes    Snåsa kommune 
Ole Morten sand    Statens naturoppsyn 
 
 
Merknader: 
På grunn av koronasituasjonen ble bestillingsdialogsmøte 1 gjennomført på Teams videokonferanse. 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn    Stilling        
Inge Hafstad   Fungerende nasjonalparkforvalter 
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Saksliste 
Styreleder for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparkstyre Bente Estil åpnet bestillingsdialogsmøte med 
å ønske alle velkommen og tok en gjennomgang av sakslisten. 
 
Saksliste 

1. Kort gjennomgang av prosessen rundt bestillingsdialogen og tiltaksarbeidet i 2020 
v/fungerende nasjonalparkforvalter 

- Rammene for bestillingsdialog 2021 
Fungerende nasjonalparkforvalter orienterte om rammene for bestillingsdialogen og tiltaksarbeidet 
for 2021. Presentasjonen som ble vist omhandlet de tre første sakene på sakslisten (se vedlagte 
presentasjon). 
 

2. Status revidering av forvaltningsplanene og arbeidet med å implementere godkjent 
besøksstrategi v/fungerende nasjonalparkforvalter 

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtok under sitt styremøte den 24. november 2020 
følgende revidert fremdriftsplan for revideringen av forvaltningsplanene for Skjækra 
landskapsvernområde, Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark: 

Aktivitet Ansvarlig Måned År 

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 
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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 

 
Når det gjelder arbeidet med å implementere godkjent besøksstrategi henvises det til 
vedlagte presentasjon fra fungerende nasjonalparkforvalter. 
 

3. Rapport på gjennomførte oppsynstiltak 2020 v/fungerende nasjonalparkforvalter 
- Bruken av tiltaksmidler 2020 

Oversikt over tiltak/prosjekt som det er gitt midler til i 2020: 

• Snåsa fjellstyre – Skjækerstien – kr 101 000,- 

• Fjellstyrene i Lierne – Raudbergstien – kr 94 000,- 

• Grunneier Løvsjølia – Bru over Kjerdalselva – kr 40 000,- 

• Steinkjer kommuneskoger – flomsikring – kr 15 000,-  

• Harbakvollen Seterlag – bru over Skjækra – 70 000,- 
 
Opprinnelig så fikk styret tildelt kr 250 000,- over post 1420.31 tiltak i verneområder. Høsten 2020 
fikk styret en ekstratildeling på kr 70 000,- for bygging av bruk over Skjækra. Alle midlene er brukt 
opp for 2020. Skjækerstien er ferdigstilt, og det er ikke aktuelt med midler til denne stien i 2021. Det 
gjenstår fortsatt noe arbeid på Raudbergstien, samt at kjøretraseen fra Melasletta til nybrua over 
Skjækra og frem til Harbakvollen må forsterkes. Dette er en direkte oppfølging av klagevedtaket om 
barmarkstraseer inn til Harbakvollen fra Miljødirektoratet i brev datert 20. mars 2015 og 26. januar 
2016. Miljødirektoratet innvilget tiltaksmidler i 2016 for å bygge bru, men byggingen ble forsinket på 
grunn av en jordskifterettssak mellom grunneier og seterlaget. Saken ble endelig avgjort i 
jordskifteretten i dom datert 27. mai 2020.  
 

4. Rapport over bestilte oppsynsoppgaver i 2020 v/Statens naturoppsyn 
Statens naturoppsyn orienterte om oppsynsoppgaver som ble gjennomført i 2020 (se vedlagte 
årsrapport fra SNO). 
 

5. Rapport fra prosjekteiere på gjennomførte fysiske tiltak 2020 og eventuelle forslag til nye 
prosjekter v/prosjekteierne 

- Fjellstyrene i Lierne 
Se vedlagte rapport fra Fjellstyrene i Lierne 

- Snåsa fjellstyre 
Se vedlagte rapport fra Snåsa fjellstyre 

- Steinkjer kommuneskoger 
Tiltak for flomsikring av stier er gjennomført som avtalt (se fig. 1) 
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Fig. 1: Flomsikring av stier i Skjækra landskapsvernområde. 
 

- Statskog – prosjektering bru over Luru ved Gressåmoen 
Morten Aasheim orienterte om status for prosjektering av ny bru over Luruelva ved Gressåmoen. 
Ikke aktuelt med tiltaksmidler i 2021. 
 

- Harbakvollen Seterlag 
Geir Håvard Hjelde orienterte om Harbakvollen seterlag sitt arbeid med ny bru over Skjækra i Verdal 
kommune (se vedlagte presentasjon). 
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6. Bestillingsdialogen 2021 – prioriteringer fra nasjonalparkstyre v/fungerende 
nasjonalparkforvalter 

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtok i møte den 24. november 2020 å delegere til 
Arbeidsutvalget å fatte endelig vedtak om bestilling av tiltaksmidler og SNO-ressurs, samt innmelding 
av behov for driftsmidler for 2021. Følgende tiltak og SNO-ressurs skal prioriteres av Arbeidsutvalget: 

1. Prioriterte tiltak 
a. Prosjekt som ennå ikke er ferdigstilt 

i. Raudbergstien 
ii. Forsterking av barmarkskjøretrasé inn til Harbakvollen 

iii. Oppgradering av hovedinnfallsportene etter ny designermanual  
2. Bestilling av SNO-ressurs i 2021 

a. Styret ber om kontroll av alle dispensasjoner gitt i byggesaker i Skjækra LVO fra 
opprettelsen i 2004 

b. Styret ber om at alle bygninger i Skjækra LVO blir fotografert på nytt, slik at vi kan 
sammenligne med bilder tatt rett etter vernet i 2005. 

c. Det har blitt foretatt forsiktig hogst for uttak av trevirke til brensel og materialer for 
vedlikehold av bygninger med bakgrunn i forskjellige driftsplaner siden 2013. Styret 
ber om at SNO foretar en evaluering av hogsten, og vurderer om hogsten har hatt en 
vesentlig negativ påvirkning på verneverdiene.  

 
7. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 
 


