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_______________________

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

DS
7/2013

AU-2013-07 Saksframlegg Dispensasjon Lierne
nasjonalpark motorferdsel-snøscooter oppkjøring
av skiløype Løvsjølia til Langtjønn Lierne Ski

2013/898

DS
8/2013

AU-2013-08 Saksframlegg Disp i BlåfjellaSkjækra-Lierne NPer og Skjækra LVO Bruk av 3
snøscootere til befaring av Statsskogs
eiendommer Erstatningsoppgjøret Forstkandidat
Myrbakken AS

2013/1362

DS
9/2013

AU-2013-09 Saksframlegg Dispensasjon
Blåfjella-Skjækerfjella NP Nedsmelting av snø
langs reingjerde mot Sverige
Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag

2013/1067

DS
10/2013

AU-2013-10 Saksframlegg Dispensasjon Lierne
og Blåfjella-Skjækerfjella NP 2013-2014
Innsamling av materiale for dokumentasjon av
artsmangfold Søker NTNU

2013/1479

DS
11/2013

AU-2013-11 Saksframlegg Utsatt iverksettelse
Klage fra Naturvernforbundet Bruk av snøscooter
for transport til fjellstyrehytter Langlihytta og
Almdalshytta Fjellstyrene i Lierne

2012/7539

DS
12/2013

AU-2013-12 Saksframlegg Disp i BlåfjellaSkjækerfjella NP Oppfølging AU-2013-03 Ønske
om flere turer til Oppkjøring av skiløyper NordVera hytteforening Jan Bremseth

2013/178

DS
13/2013

AU-2013-13 Saksframlegg Dispensasjon i
Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne-Nasjonalparker Bruk
av snøskuter til taksering av hytter Søker Lierne
kommune

2013/2017

DS 7/2013 AU-2013-07 Saksframlegg Dispensasjon Lierne nasjonalpark
motorferdsel-snøscooter oppkjøring av skiløype Løvsjølia til Langtjønn
Lierne Ski 2013/898
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 08.03.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig
resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak
NP-07/2013 i møtet den 13.02.13, har arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:












Lierne Ski gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med oppkjøring av turløype fra parkgrensa i Løvsjølia til Langtjønna.
Dispensasjonen gjelder for ti (10) turer
Dispensasjonen til og med 30. april 2013.
Dispensasjonen gjelder for følgende personer kjørere:
 Knut Kalvik, Rune Kalvik, Svein Terje Fiskum, Bjørnar Flått, Knut Åge Hals,
Lars Petter Langås, Heidi Totsås Weglo, Olav Weglo og Johannes Totsås
Løypa legges i tilknytning til eksiterende trase til utleiehyttene jfr. vedlagt kart.
Løypa skal merkes med kvister, kjepper, ikke med plastmaterialer / plastband.
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.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon etter NML §48 (jfr.§ 4 i verneforskriften) og i trå med retningslinjene i
forvaltningsplan for Lierne kap. 5.5 s.50, da det ikke strider mot formålet for vernet.

DS 8/2013 AU-2013-08 Saksframlegg Disp i Blåfjella-Skjækra-Lierne NPer
og Skjækra LVO Bruk av 3 snøscootere til befaring av Statsskogs
eiendommer Erstatningsoppgjøret Forstkandidat Myrbakken AS 2013/1362
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 08.03.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark og Lierne / Lijre nasjonalpark og Skjækra Landskapsvernområde og § 48 i
naturmangfoldloven «Dispensasjon fra vernevedtak» (jf. § 4 i verneforskriftene) har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Forstkandidat Myrbakken AS gis tillatelse til å bruke snøscooter på
Statskogs eiendommer i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker og
Skjækra Landskapsvernområde til befaring av Statskogs eiendommer i
forbindelse med erstatningsoppgjøret til Statskog.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 3 skuterekvipasjer med godkjente
ervervskjørere/leiekjørere.
 Dispensasjonen gjelder for inntil ti (10) dager totalt.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 25. februar – 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 § 4, “Generelle dispensasjonsbestemmelser”
og knytter det til at søkeren driver med – “det er et arbeid av vesentlig samfunnsmessig
betydning og det strider ikke mot formålet med vern”.
På oppdrag fra regjeringsadvokaten og Direktoratet for naturforvaltning.
Erstatningsoppgjøret etter fredningsvedtaket av begge parkene er en del av
etableringsprosessen av nasjonalparkene og en viktig sak å få på plass for den videre
skjøtselen av parkene der grunneierne er sentrale aktører.

DS 9/2013 AU-2013-09 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella NP
Nedsmelting av snø langs reingjerde mot Sverige Reindriftsforvaltningen
Nord-Trøndelag 2013/1067
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 08.03.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig
resolusjon av 17. desember 2004 og delegert myndighet fra nasjonalparkstyret i sak
NP-07/2013 i møtet den 13.02.13, har arbeidsutvalget fattet følgende vedtak med
hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 7.2:
 Stig Jønsson, 7660 Vuku, gis dispensasjon, på vegne av Reindriftsforvaltningen
i Nord-Trøndelag og Lansstyrelsen i Jämtland / Kall sameby, tillatelse til bruk av
svartkalk for nedsmelting av snø ved reingjerdet mellom Sverige og Norge
innenfor nasjonalparkens grenser.
 Sekundært gis det tillatelse til å benytte sand.
 Tillatelsen gjelder for den delen av reingjerdet Reindriftsforvaltningen i NordTrøndelag har ansvaret for som er den sørligste delen; - strekningen fra
Sandvika til Grunntjønna.
 Kalking av reingjerdet kan hvert år skje i løpet av perioden 1. april— 15. mai,
men skal fortrinnsvis være utført før 1. mai.
 Dispensasjonen gjelder til og med 15. mai 2015.
 Nødvendig bruk av snøscootere i forbindelse med arbeidet anses som kjøring i
reindriftsnæring iht. verneforskriftens § 3, pkt 6.2 bokstav b.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon etter § 3 pkt. 7.2 i verneforskriften, da det ikke strider mot formålet for
vernet.

DS 10/2013 AU-2013-10 Saksframlegg Dispensasjon Lierne og BlåfjellaSkjækerfjella NP 2013-2014 Innsamling av materiale for dokumentasjon av
artsmangfold Søker NTNU 2013/1479
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 08.03.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriftene for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark og Lierne / Lijre nasjonalpark og § 48 i naturmangfoldloven
«Dispensasjon fra vernevedtak» (jf. § 4 i verneforskriftene) har Arbeidsutvalget fattet
følgende vedtak:
 NTNU gis tillatelse til å samle inn materiale for artbestemmelser og
dokumentasjon av artsmangfold i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparker i forbindelse med kartlegging av slåttemyrer.
 Innsamlet materiale skal leveres herbariet i Trondheim, og funn skal
synliggjøres via Artsdatabankens nettsider.
 Dispensasjonen gjelder for 2013 og 2014.
 Grunneiers tillatelse, der det er relevant, må også innhentes før tillatelsen
kan iverksettes.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i NML §48 (jfr. verneforskriftens § 4, “Generelle
dispensasjonsbestemmelser”) og knytter det til at søkeren driver med – “ vitenskapelige
undersøkelser […]og det strider ikke mot formålet med vern”.
Dette arbeidet er et oppdrag i samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og
Nasjonalparkforvaltningen.

DS 11/2013 AU-2013-11 Saksframlegg Utsatt iverksettelse Klage fra
Naturvernforbundet Bruk av snøscooter for transport til fjellstyrehytter
Langlihytta og Almdalshytta Fjellstyrene i Lierne 2012/7539
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 08.03.2013

Vedtak
Med hjemmel i forvaltningslovens § 42 har arbeidsutvalget for Nasjonalparkstyret for
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:
Arbeidsutvalget imøtekommer ikke Naturvernforbundets anmodning om utsatt
iverksetting av følgende punkt i vedtaket til AU-sak 2013/02:
 Det kan benyttes to snøscootere for hvert transportoppdrag.
 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.
 Tillatelsene gjelder fram til: Almdalshytta fram til 30. april 2015, da hytta ligger i
Brukssone B5.

Begrunnelse:
Arbeidsutvalget kan ikke se at iverksettelse av vedtaket kan føre til
ugjenopprettelige skader på verneformålet.

DS 12/2013 AU-2013-12 Saksframlegg Disp i Blåfjella-Skjækerfjella NP
Oppfølging AU-2013-03 Ønske om flere turer til Oppkjøring av skiløyper
Nord-Vera hytteforening Jan Bremseth 2013/178
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 08.03.2013
Arbeidsutvalgets behandling:
Det ble vist til at friluftsliv var et av formålene for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, og
at forvaltningsplanen ikke gir noen føringer for omfanget av oppkjøringen av skiløyper,
dette har da vært overlatt til arbeidsutvalgets skjønnsutøvelse og vurdert opp i mot
negativ påvirkning på verneformålet og verneverdiene i området som er gjort i.h.h.t.
naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12.
Leder Alf Robert Arvasli foreslo et tillegg på 5 turer.
Arbeidsutvalget var enstemmig i leders forslag på å gi 5 tilleggsturer.
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende tillegg til vedtak i AU-sak 2013/03:
 Dispensasjonen gjelder for ti (10) turer, bevilget i AU-2013/03, pluss fem (5)
tilleggsturer. Totalt femten (15) turer.
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 13/2013 AU-2013-13 Saksframlegg Dispensasjon i Blåfjella-SkjækerfjellaLierne-Nasjonalparker Bruk av snøskuter til taksering av hytter Søker
Lierne kommune 2013/2017
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 08.03.2013

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, (Jfr. § 4 i verneforskriften for BlåfjellaSkjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004), har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Lierne kommune gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse oppmåling / taksering av bygninger innenfor BlåfjellaSkjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Lierne / Lijre nasjonalparker.
 Dispensasjonen gjelder fra 15.03.13 – 30.04.13.
 Det skal utarbeides kjøreruter som oversendes nasjonalparkforvalter.
Kjørerutene skal, så langt mulig, følge samme trase som er godkjent til de
enkelte hyttene.
 Kjøringen skal foretas av godkjente besiktigere:
o Sørli: - Robert Gåsbakk, Hallgeir Buran, Sigbjørn Gjertsås, Klaus Jørgen
Eldstad,
o Nordli: - Sigvart Totland, Gunnar Elvseth.
 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.

