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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

DS 1/2013

AU-2013/01 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella
- Skjækerfjella nasjonalpark Tilbygg fritidsbolig
157/2 Steinkjer kommune Snorre Bjartnes

2012/7365

DS 2/2013

AU-2013/02 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella
- Skjækerfjella nasjonalpark Bruk av snøscooter
for transport av bagasje / utstyr inn til
fjellstyrehytter Langlihytta og Almdalshytta
Fjellstyrene i Lierne

2012/7539

DS 3/2013

AU-2013/03 Saksframlegg Dispensasjon fra
vernebestemmelsene for Blåfjella-Skjækerfjella
nasjonalpark 2013 Oppkjøring av skiløyper NordVera hytteforening v / Jan Bremseth

2013/178

DS 4/2013

AU-2013/04 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella
- Skjækerfjella nasjonalpark Kjøring med
snøscooter til setervollen Bringsvollen Vera
Torgrim Woll

2013/201

DS 5/2013

AU-2013/05 Saksframlegg Dispensasjon
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark Motorferdsel /
snøscooter Storlunet - Tverråkroken Alf Karlgård

2013/291

DS 6/2013

AU-2013/06 Dispensasjon Skjækra
landskapsvernområde Byggesak 80-1 Snåsa
kommune Trond Egil Aasheim

2013/623

DS 1/2013 AU-2013/01 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla nasjonalpark
Tilbygg fritidsbolig 157/2 Steinkjer kommune
Snorre Bjartnes 2012/7365
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 30.01.2013
Arbeidsutvalgs behandling
Eva Annette Wilks mener at forvaltningsplanen legger opp til for store hytte, når totale
maks grensen for hytte og anneks er satt til 80 m². Hun varslet at hun derfor ville
stemme mot innstillingen.
Ved avstemmingen ble forvalters innstilling vedtatt mot en (1) stemme.
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde §
3 pkt 1.3 a) har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Snorre Bjartnes, gbnr. 157/2/18 gis dispensasjon for utvidelse med et tilbygg på 2,5
m x 3,7 m totalt 9,25 m², jf. vedlagte tegninger. Totalareal på hytte og bod blir da på
71,25 m².
 Snorre Bjartnes må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode
bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte arbeidet.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 a), “Ombygging og utvidelse av
eksisterende bygninger”. Omsøkte tiltak er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen
som setter en begrensning på 80 m².

DS 2/2013 AU-2013/02 Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla nasjonalpark
Bruk av snøscooter for transport av bagasje / utstyr inn til fjellstyrehytter
Langlihytta og Almdalshytta, Fjellstyrene i Lierne 2012/7539
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 30.01.2013
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark og Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Fjellstyrene i Lierne gis dispensasjon fra verneforskriftene for å benytte
snøscooter i forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til drift av
utleiehytter.
 Dispensasjonen gjelder for leiekjøring i forbindelse med utleie og antall turer
reguleres av utleie. Leietaker kvitterer i kjøreboka.
 Tillatelsene gjelder fram til:
o Almdalshytta fram til 30. april 2015, da hytta ligger i Brukssone B5.
o Langlihytta fram til 30. april 2013, da hytta ligger i Lierne nasjonalpark.
 Følgende personer kan drive leiekjøring til de nevnte utleiehyttene:
o Almdalshytta: Knut Georg Sandvik, Nordli. Totsås Utmarksservice v/ Jan
Bjørnar Totsås, Nordli. Mogens Totsås, Nordli.
o Langlihytta: Toralf Aspnes, Sørli. Alf Joar Aspnes, Sørli
 Det kan benyttes to snøscootere for hvert transportoppdrag. I tillegg er
fjellstyrenes ansatte reserver:
o Nils Vidar Bratlandsmo, 7882 Nordli
o Tord Åberg, 7884 Sørli
o Leo Lyngstad, 7884 Sørli
 Av sikkerhetsmessige hensyn kan en av de navngitte transportørene ta med seg
en ikke navngitt transportør på oppdraget, når de andre transportørene ikke har
anledning til å være med.
 Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon
 Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tillatelsen kan iverksettes.
 Det skal føres kjørebøker.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka.
Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjørebøkene skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter,
Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni 2013.
 Ny kjørebok for påfølgende år for Almdalshytta vil bli sendt ut når kjørebok for
inneværende år er mottatt.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 bokstav b i Blåfjella/Skjækerfjella
og § 3 pkt. 6.3 bokstav a i Lierne nasjonalpark, da det ikke strider mot formålet med
vernet.

DS 3/2013 AU-2013/03 Saksframlegg
Dispensasjon i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 2013
Oppkjøring av skiløyper
Nord-Vera hytteforening v / Jan Bremseth 2013/178
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 30.01.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Nord-Vera Hytteforening gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte
snøscooter til å kjøre opp skiløyper for allmenheten.
 Kjøringen skal utføres av leiekjørere godkjent av Verdal kommune.
 Løypene skal gå etter godkjent trase jfr. vedlagt kart, fra Vera, krysser
nasjonalparkgrensa ved Vargtjønna og Flåtjønnhøgda og inn til Ryphaugen.
 Løypene skal merkes med kvister, kjepper, ikke med plastmaterialer / plastband.
 Dispensasjonen gjelder for 2013.
 Dispensasjonen gjelder for ti (10) turer.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2013.
 Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tillatelsen kan iverksettes.
 Det skal føres kjørebok.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka.
Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka skal returneres til Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter,
Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni 2013.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 bokstav i, - spesielle behov som
blant annet oppkjøring av tradisjonelle løyper for turgåing, da det ikke strider mot
formålet med vernet.

DS 4/2013 AU-2013/04 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla nasjonalpark
Kjøring med snøscooter til setervollen Bringsvollen Vera
Torgrim Woll 2013/201
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 30.01.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Ingjerd Trefjord og Torgrim Woll gis dispensasjon fra verneforskriften for å
benytte snøscooter i forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til
hytte / seter.
 Kjørestrekning fra Finntjønna om Auretjønna til Bringsvollen. Alternativ trase ved
dårlig kjøreforhold er om Vargtjønndalen.
 Dispensasjonen gjelder ved bruk av ervervkjører.
 Dispensasjonen gjelder for 2013.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer pluss en (1) dag til transport av ved
hvert år.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2013.
 Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tillatelsen kan iverksettes.
 Det skal føres kjørebok.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka.
Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni, 2013.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 bokstav b, da det ikke strider mot
formålet med vernet.
Kravet om ervervskjører er i tråd med grunneiers tillatelse.

DS 5/2013 AU-2013/05 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
Motorferdsel / snøscooter Storlunet - Tverråkroken
Alf Karlgård 2013/291
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 30.01.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:












Alf Karlgård gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til åremåls leid hytte
Tverråkroken, hytta eies av Værdalsbruket AS.
Kjørestrekning fra Storlunet via Storvukuseteren, Vollaåsen og til Tverråkroken.
Dispensasjonen gjelder ved bruk av ervervkjører.
Dispensasjonen gjelder for 2013.
Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer.
Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2013.
Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tillatelsen kan iverksettes.
Det skal føres kjørebok.
Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka.
Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
Kjøreboka skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni, 2013.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 bokstav b, da det ikke strider mot
formålet med vernet.
Søknaden behandles som transport til egen hytta, da det er vedlagt åremålskontrakt
med Værdalsbruket AS.
Flerårig tillatelse kan ikke gis da dette er i vernesone 1.

DS 6/2013 AU-2013/06
Dispensasjon Skjækra landskapsvernområde
Byggesak 80-1 Snåsa kommune
Trond Egil Aasheim 2013/623
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 30.01.2013
Arbeidsutvalgs behandling
Eva Annette Wilks mener at forvaltningsplanen legger opp til for store hytte, når totale
maks grensen for hytte og anneks er satt til 80 m². Hun varslet at hun derfor ville
stemme mot innstillingen.
Ved avstemmingen ble forvalters innstilling vedtatt mot en (1) stemme.

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde §
3 pkt 1.3 a) har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Trond Egil Aasheim, Snåsa gbnr. 80/1/2 gis dispensasjon for utvidelse med et
tilbygg på 3,3 m x 6 m totalt 20 m², jf. vedlagte tegninger. Totalareal på hytte (60 m²)
og anneks (20 m²) blir da innenfor totalkravet på 80 m².
 Trond Egil Aasheim må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode
bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte arbeidet.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt 1.3 a), “Ombygging og utvidelse av
eksisterende bygninger”. Omsøkte tiltak er innenfor retningslinjene i forvaltningsplanen
som setter en begrensning på total 80 m².

