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AU 2012-31. Dispensasjon fra vernebestemmelsene til å kjøre med snøscooter i Lierne / Lijre
nasjonalpark i forbindelse med forskning på fjellrype – NINA v/ Erlend B. Nilsen.
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:
 Norsk institutt for naturforskning (NINA) gis tillatelse til å benytte snøscooter i forbindelse med
fangst og overvåking av fjellrype i Lierne / Lijre nasjonalpark.
 Dispensasjonen gjelder for perioden fra 15. februar 2012 til 1. mai 2014.
 Dispensasjonen gjelder første året i tre aktuelle perioder rundt nymåne i februar, mars og april.
 Dispensasjonen gjelder i overvåkingsperioden av prosjektet omtrent en gang i måneden om vinteren
(på snødekt mark fram til 1. mai).
 Dispensasjonen gjelder innenfor området markert på vedlagt kartutsnitt.
 Kjøringa skal begrenses til et minimum og gjelder bare nødvendig transport i h.h.t til formålet ved
prosjektet. Persontransport kan bare skje i samsvar med lov og forskrift. Det skal tas hensyn til
mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon, for å redusere faren for skade på naturmangfoldet.
 En kortfattet årsrapport sendes Nasjonalparkstyret v/ Nasjonalparkforvalter sammen med kjøreboka
innen 1. juni 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 2012-32. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark for å
transportere varer og utstyr til egen hytte i Botnmodalen, Snåsa – Sonja Bostad og
Kåre Flatnes.
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:
 Sonja Bostad og Kåre Flatnes gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved/materialer/utstyr til egen hytte ved Botnmodalen.
 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 2012-33. Dispensasjon fra vernebestemmelsene til å kjøre med snøscooter i BlåfjellaSkjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark for transport av varer og utstyr til egen
seter ved Harbakvollen – Geir Håvard Hjelde.
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:
 Geir Håvard Hjelde gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av ved/materialer/utstyr til egen seter på Harbakvollen.
 Dispensasjonen gjelder også for Lasse Hjelde.
 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 2012-34. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for motorferdsel i Blåfjella Skjækerfjella
nasjonalpark for transport av varer og utstyr til utleiehytter – AS Værdalsbruket.
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:
 AS Værdalsbruket gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av ved/materialer/utstyr til følgende utleiehytter:
o Lakevassbu:
15 turer, men kun 6 turer etter 1. april, og en dag vedkjøring.
o Bjarnetjern:
15 turer, men kun 8 turer etter 1. april, og en dag vedkjøring.
o Storbekkdalen:
8 turer og 1 dag vedkjøring
o Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2012.
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o Det skal føres kjørebok.
o Kjøreboka skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i Nord-Trøndelag
innen 1. juni 2012.


AS Værdalsbruket gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av ved/materialer/utstyr til følgende hytter:
o Dyrhaugstua:
5 turer og 1 dag vedkjøring
o Ørtugtjern:
5 turer og 1 dag vedkjøring
o Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
o Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
o Det skal føres kjørebok for hvert år.
o Kjøreboka for hvert år skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter i NordTrøndelag innen 1. juni, før det sendes ut kjørebok for det neste året.



Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal
medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.

AU 2012-35. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Lierne / Lijre og Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark i forbindelse med forskning på Rødrev / Fjellrev – HINT v/ Pål F. Moa.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre og Blåfjella – Skjækerfjella / Låarte - Skæhkere
nasjonalparker har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak med forbehold om Nasjonalparkstyrets
godkjenning:
 Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) ved to studenter gis tillatelse til å benytte snøscooter i
forbindelse med snøsporing av sporingstriangler.
 Dispensasjonen gjelder for utmarksstudentene - Hans D. Gåsbakk fra Sørli og Thomas Rhode fra
Snåsa.
 Dispensasjonen gjelder for snøsporing av sporingstrianglene to ganger pr. vinter i tidsrommet
februar – april i årene 2012 – 2013.
 Dispensasjonen til snøsporingen skal skje i h.h.t. vedlagt kart over sporingstrianglene.
 SNO v/ Tore Solstad bestemmer:
 når sporingen skal skje
 hvilke triangler som skal spores og hvilke traseer som skal kjøres inn og ut
 om det er behov for hjelp fra sporingspersonell fra HINT
 Ansvarlig for HINT’s deltagelse i snøsporingen er Pål Fossland Moa, førstelektor HINT.
 Hvis det blir behov for å bruke HINT personell til sporingen skal Nasjonalparkstyret ved
Nasjonalparkforvalter blir informert om når sporingen skjer.
 Kjøringa skal begrenses til et minimum og gjelder bare nødvendig transport i h.h.t til formålet ved
prosjektet. Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon, for å redusere faren
for skade på naturmangfoldet.
 En kortfattet årsrapport sendes Nasjonalparkstyret v/ Nasjonalparkforvalter sammen med kjøreboka
innen 1. juni 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 2012-36. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark til å
kjøre med snøscooter fra Aunet til Langvikdalen i Lierne – Reidar Nyborg.
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:
 Reidar Nyborg gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytte.
 Dispensasjonen gjelder også for Jonas Nyborg, Lars Nyborg, Rita Katrin Tangen og Hans Roger
Tangen.
 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 2012-37. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark fra
Åkran til Kulslivollen i Skjækerdalen – Per Ivar Berg.
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 Ivar Berg 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 2012-38. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Lierne nasjonalpark fra Løvsjølia til
Storrørtjønna – Johannes Totsås.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 I utgangspunktet har Weglo, som utleier, fått dispensasjon for 15 turer til drift av utleiehytta og det
er naturlig at leietakerne fortrinnsvis skal benytte seg av denne transporten.
 Med bakgrunn i prøveordningen i Lierne / Lijre nasjonalpark, med at leietaker kan kjøre seg selv,
gis Johannes Totsås dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
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transport av varer og utstyr til hytta ved Storrørtjønn i de tilfellene de ikke lar seg gjøre å samkjøre
transporten med Weglo eller andre leietakere.
Dispensasjonen gjelder også for ledsager til Johannes Totsås.
Dispensasjonen gjelder for tre (3) 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 2012-39. Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Lierne nasjonalpark, bruk av snøskuter fra
Løvsjølia til Rørtjønnstu – Odd Bratland
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Odd Bratland gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til åremålsleid hytte.
 Dispensasjonen gjelder også Anne Marie Bratland.
 Dispensasjonen gjelder for åtte (8) turer (antall turer er begrunnet i helsetilstand).
 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 2012-40. Dispensasjon fra verneforskriften i Lierne nasjonalpark for å kjøre med snøscooter fra
Løvsjølia til Storrørtjønna – Håvard Fornes
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 I utgangspunktet har Weglo, som utleier, fått dispensasjon for 15 turer til drift av utleiehytta og det
er naturlig at leietakerne fortrinnsvis skal benytte seg av denne transporten.
 Med bakgrunn i prøveordningen i Lierne / Lijre nasjonalpark, med at leietaker kan kjøre seg selv,
gis Håvard Fornes dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytta ved Storrørtjønn i de tilfellene de ikke lar seg gjøre å samkjøre
transporten med Weglo eller andre leietakere.
 Dispensasjonen gjelder for tre (3) 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.
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AU 2012-41. Dispensasjon fra verneforskriften i Lierne / Lijre nasjonalpark for å kjøre med
snøscooter fra Løvsjølia til Storrørtjønna – Toralf Moe.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 I utgangspunktet har Weglo, som utleier, fått dispensasjon for 15 turer til drift av utleiehytta og det
er naturlig at leietakerne fortrinnsvis skal benytte seg av denne transporten.
 Med bakgrunn i prøveordningen i Lierne / Lijre nasjonalpark, med at leietaker kan kjøre seg selv,
gis Toralf Moe dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse med
transport av varer og utstyr til hytta ved Storrørtjønn i de tilfellene de ikke lar seg gjøre å samkjøre
transporten med Weglo eller andre leietakere.
 Dispensasjonen gjelder for tre (3) 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 2012-42. Dispensasjon fra verneforskriften i Lierne / Lijre nasjonalpark for å kjøre med
snøscooter fra Nyjork til Leifhytta i Luterdalen – Knut Georg Sandvik.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Knut Georg Sandvik gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse
med transport av varer, utstyr og ved til Leifhytta i Lutterdalen og for å drive snarefangst.
 Dispensasjonen gjelder for åtte (8) turer og en dag med vedkjøring.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april 2012.
 Det skal leveres fangstrapport fra rypefangsten sammen med kjøreboka innen 1. juni 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.

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

BLÅFJELLA-SKJÆKERFJELLA

NASJONALPARKSTYRE /

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 7

