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NASJONALPARKSTYRET/
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Til medlemmer av Arbeidsutvalget
Leder Alf Robert Arvasli
Nestleder Vigdis Hjulstad Belbo
Sametingsrepr. Eva Anette Wilks
SAKSBEHANDLER: STB

ARKIVKODE: 432.3
Saksnr: 2012/xx

DATO: 25.01.12

PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR
BLÅFJELLA-SKJÆKERFJELLA/LÅARTE-SKÆHKERE NASJONALPARK STYRE

Tid: Mandag 23. januar 2012 kl. 14:00 – 15:00.
Sted: Heia Gjestegård.
Tilstede:
Medlemmer: - Alf Robert Arvassli
- Vigdis Hjulstad Belbo
- Eva Wilks
Andre:
- Steinar Bach
Saker som ble behandlet:
Fra AU 2012-14 til AU 2012-30.
I tillegg til de utsatte sakene fra 12. januar, AU 2012-02 og AU 2012-03.
AU 2012-14. Referatsaker.
1. Protokoll fra AU-møte 12.01.12.
Arbeidsutvalgets behandling:
1. Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra AU-møte 12.01.12.
AU 2012-15. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for bruk av snøscooter til ervervmessig kjøring
til Holden fjellgård og Raudtjønnstua innenfor Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark
v/ Jan Fjellseth.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Jan Fjellseth gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til Holden fjellgård og Raudtjønnstua.
 Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
 Dispensasjonen gjelder for fem turer hvert år.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
 Det skal føres kjørebok for hvert år.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal
medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året.
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AU 2012-16. Dispensasjon fra vernebestemmelsene Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Bruk av
snøscooter til Luruvatnet, Per Arne Gåsbakk.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Per Arne Gåsbakk gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av båt tur – retur Berglia - Luruvatnet.
 Dispensasjonen gjelder fram til 30. april 2012.
 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer.
 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 innen 1. juni 2012.
AU 2012-17. Ny behandling: Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark. Transport for utskifting av eksisterende båt i Lille Heggsjø Snåsa.
Ingrid Mølnvik.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken oversendes Nasjonalparkstyret til videre behandling.
AU 2012-18. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for motorferdsel i Blåfjella Skjækerfjella
nasjonalpark kjøring med snøscooter. Tilsyn med seterhus Transport av proviant gass
og bensin Åkersetra - Skjakkemon Ingeborg Åkran.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Ingeborg Åkran gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte/seter. Kjørere vil være Morten og Arne Gunnar Karlgård.
 Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer hvert år.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
 Det skal føres kjørebok for hvert år.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal
medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året.
AU 2012-19. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark. Kjøring
fra nasjonalparkgrensen til hytte Grønningen - Gaundalen fjellgård - Lille Heggsjø hytte Snåsa. Ingrid Mølnvik.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Ingrid Mølnvik gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte/seter.
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Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
Dispensasjonen gjelder for fem turer hvert år.
Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
Det skal føres kjørebok for hvert år.
Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal
medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året.

AU 2012-20. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark. Kjøring
med snøscooter til Harbakvollen 5 turer Inge Olav Bjartan.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Inge Olav Bjartan gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte/seter.
 Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
 Dispensasjonen gjelder for fem turer hvert år.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
 Det skal føres kjørebok for hvert år.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal
medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året.
AU 2012-21. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark. Kjøring
med snøscooter til Harbakvollen 5 turer i forbindelse vedlikehold renhold og vedhogst
Harbakvollen seterlag v/ Inge Olav Bjartan.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Harbakvollen seterlag v/Inge Olav Bjartan gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte
snøscooter i forbindelse med transport av varer og utstyr til hytte/seter.
 Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
 Dispensasjonen gjelder for fem turer hvert år.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
 Det skal føres kjørebok for hvert år.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal
medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året.
AU 2012-22. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Lierne nasjonalpark. Bruk av snøskuter
Begntseteren Johannes Storaunet.
Arbeidsutvalgets vedtak:
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Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Johannes Storaunet gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte/seter.
 Dispensasjonen gjelder også kjørerne Ove Sandvik, Emanuel Storaunet, Edel Marie Storaunet og
Ken Olaf Storaunet..
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2012.
 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 i Nord-Trøndelag innen 1.
juni 2012.
AU 2012-23. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Lierne nasjonalpark. Bruk av snøskuter
Bergtjønna Johannes Storaunet.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Johannes Storaunet gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte/seter. Annen kjører kan være Ove Sandvik.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2012.
 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 i Nord-Trøndelag innen 1.
juni 2012.
AU 2012-24. Dispensasjon Lierne nasjonalpark. Bruk av snøskuter Kaldal til Storflyen Jan Inge
Olsen.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Jan Inge Olsen gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte/seter.
 Dispensasjonen gjelder også kjørerne Trude Skogen, Per Ove Sørholt, Anne Karin Sørholt
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer og en (1) dag med vedkjøring.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2012.
 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 i Nord-Trøndelag innen 1.
juni 2012.
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AU 2012-25. Dispensasjon Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark. Kjøring til Heggsjøseteren Kjell
Bostad.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Kjell Bostad gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av byggematerialer til ny hytte på Heggsjøseteren.
 Da det ikke er lagt fram noen plan for omfanget av transport det er behov for, gis det
dispensasjonen for fem turer.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2012.
 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 for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni 2012.
AU 2012-26. Dispensasjon Lierne - Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark. Kjøring med snøscooter
til Skjækerdalshytta Nord-Trøndelag Turistforening
Arbeidsutvalgets 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 Trøndelag Turistforening gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av varer og utstyr til hytte/seter.
 Kjøringen skal utføres av Magnar Bakken og Arild Skjækermoen
 Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
 Dispensasjonen gjelder for fem turer hvert år.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
 Det skal føres kjørebok for hvert år.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal
medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året.
AU 2012-27. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Lierne nasjonalpark. Bruk av snøskuter til
oppkjøring av skiløyper Langtjønna / Grunntjønna. Sørli il.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Sørli il Skigruppa gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
oppkjøring av skiløype fra Løvsjølia til Langtjønna / Grubbtjønna.
 Dispensasjonen gjelder for kjørerne: Knut Kalvik, Thor Birger Østnor, Knut Eide, Leo Lyngstad,
Rune Kalvik, Heidi Totsås Weglo, Olav Weglo og Lars Petter Langås
 Dispensasjonen gjelder for ti (10) turer.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2012.
 Det skal føres kjørebok.
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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 i Nord-Trøndelag innen 1.
juni 2012.

AU 2012-28. Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark. Bruk av snøscooter til hytte ved
Vestre-Blåfjellvann i perioden 2012 - 2015 44/1 Lierne Maj-Brit Bergli.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Maj-Brit Bergli gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte/seter.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer og en (1) dag med vedkjøring.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2012.
 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 for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni 2012.
AU 2012-29. Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark. Næringskjøring med snøscooter
til Harbakvollen, Ingolf Holmen.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Ingolf Holmen gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte/seter.
 Kjørere i tillegg vil være; - Arild Skjækermoen, Kjell Morten Slapgård og Tor Bjartan.
 Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
 Dispensasjonen gjelder for fem turer hvert år.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
 Det skal føres kjørebok for hvert år.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal
medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året.
AU 2012-30.

Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark. Kjøring med snøscooter for
vedlikehold etc til Kulslisetera i Verdal, Ole Marius Kulsli.

Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Ole Marius Kulsli gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte/seter.
 Kjørere i tillegg vil være; - Svein Morten Kulsli.
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Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
Dispensasjonen gjelder for fem turer hvert år.
Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
Det skal føres kjørebok for hvert år.
Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal
medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året.

AU 2012-2.

Utsatt sak: Møteplan for Nasjonalparkstyret og Arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalgets vedtak:
1. Møte i Nasjonalparkstyret planlegges til 27.03.12 kl. 10:00 på Finsås.
2. AU avholder møter etter behov, ved å avholde videokonferansemøter mellom Lierne og
Snåsa.
AU 2012-3.

Utsatt sak: Prioriterte arbeidsoppgaver for ny forvalter i oppstarten.

Arbeidsutvalgets vedtak:
• Årsmelding 2011
– Saker som er behandlet?
– Hvilke tiltak er gjennomført?
– Hvor mange dispensasjoner av forskjellige kategorier er gitt?
• Handlingsplan 2012
– Besøksrunde i kommunene
– Faglig kontaktutvalg (?)
– Andre samarbeidsparter
– Innfallsporter
– Bestillingsdialog
• Langtidsplan 2012 – 2015
– Revidering av forvaltningsplanene

Alf Robert Arvasli (sign)
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Kopi til:
Direktoratet for naturforvaltning
Miljøverndepartementet
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Reindriftsforvaltningen i
Nord-Trøndelag
Verdal kommune
Steinkjer kommune
Snåsa kommune
Grong kommune
Lierne kommune
AS Værdalsbruket
Snåsa Fjellstyre
Fjellstyrene i Lierne
Statens naturoppsyn
Statsskog SF v/Morten Åsheim
Verdal lensmannskontor
Steinkjer lensmannskontor
Snåsa lensmannskontor
Grong lensmannskontor
Lierne lensmannskontor
Nord Trøndelag Politidistrikt
Naturvernforbundet i
Nord-Trøndelag
Skæhkere Sijte
Østre Namdal reinbeitedistrikt
Låarte Sitje
Sametinget/Sámediggi
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Postboks 5672 Sluppen
Postboks 8013, Dep.
Postboks 2560

7485 Trondheim
0030 Oslo
7735 Steinkjer

Strandvegen 38

7760
7650
7729
7760
7871
7882
7660
7760
7882
7485
7801
7650
7713
7760
7870
7882
7734

Snåsa
Verdal
Steinkjer
Snåsa
Grong
Nordli
Vuku
Snåsa
Nordli
Trondheim
Namsos
Verdal
Steinkjer
Snåsa
Grong
Nordli
Steinkjer

Postboks 132
v/Ole Frank Hætta
v/Algot Jåma
v/Jøran Jåma Agle
Ávjovárgeaidnu 50

7701
7760
7898
7760
9730

Steinkjer
Snåsa
Limingen
Snåsa
Karasjok

Johannes Bruns gt. 2
Postboks 2530
Sentrum
Postboks 162
Holmen Gård
Landbrukshuset
Sandvika
Postboks 5672 Sluppen
Postboks 63, Sentrum
Møllegt. 4
Strandvn. 38

LÅARTE-SKÆHKERE NASJONALPAARHKESTÅVROE

SIDE 8

