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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

DS
66/2012

AU-2012/66 Dispensasjon Blåfjella / Skjækerfjella
nasjonalpark Bruk av påhengsmotor over
Skjelbreien i forbindelse med tilsyn og vedlikehold
av Holden fjellgård Snåsa Jan Fjellseth og Osvald
Skogen

2012/1744

DS
67/2012

AU-2012/67 Tillatelse til bruk av båtmotor på
Skjelbreia i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
Leif Kåre Bergli

2012/1914

DS
68/2012

AU-2012/68 Melding om gjeterhytte Blåfjella
Skjækerfjella nasjonalpark Såalegorre Høkla
Låarte Sijte Luru Reinbeitedistrikt Aina Bye Bengt
Åke Jåma

2012/2482

DS
69/2012

AU-2012/69 Dispensasjon i Blåfjella Skjækerfjella
Nasjonalpark Organisert ferdsel tiden 16.06. 29.06.2012 RAMP AS v/ Edel Urstad

2012/2757

DS
70/2012

AU-2012/70 Dispensasjon Blåfjella Skjækerfejella
nasjonalpark Barmarkkjøring Harbakvollen
Harbakvollen seterlag

2012/2984

DS 66/2012 AU-2012/66 Dispensasjon Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark
Bruk av påhengsmotor over Skjelbreien i forbindelse med tilsyn og
vedlikehold av Holden fjellgård Snåsa Jan Fjellseth og Osvald Skogen
2012/1744
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 01.06.2012

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 påhengsmotor
over Skjeldbreien i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av Holden fjellgård i
Snåsa kommune.
 Kjørere er Jan Fjellseth og Osvald Skogen.
 Dispensasjonen gjelder fra perioden 4. juni til 10. september 2012.
 Dispensasjonen gjelder for sju (7) turer. Turene må være et reelt transportbehov
i forhold til tilsyn og vedlikehold på Holden fjellgård.






Følge de kommunale reglene for båt med motor; - motor ikke større enn 10 HK
og forbud mot kjøring i perioden kl. 23:00 – 06:00.
Det skal føres kjørebok.
Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart og formålet
med turen i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen
sammen med denne tillatelsen.
Kjøreboka skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. oktober.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3, pkt. 6.3 bokstav f) og knytter det til at
søkerne har dokumentert avtale med Statskog om tilsyn og vedlikehold av Holden
Fjellgård.

DS 67/2012 AU-2012/67 Tillatelse til bruk av båtmotor på Skjelbreia i
Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark Leif Kåre Bergli 2012/1914
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 01.06.2012

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Leif Kåre Bergli gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte påhengsmotor
over Skjeldbreien i forbindelse med seterdrift på Holden fjellgård i Snåsa
kommune.
 Kjører er Leif Kåre Bergli.
 Dispensasjonen gjelder fra 4. juni til 1. oktober hvert år i perioden 2012 - 2015.
 Omfanget av antall turer må være et reelt transportbehov i forhold til seterdriften
og næringsvirksomheten på Holden fjellgård.
 Følge de kommunale reglene for båt med motor; - motor ikke større enn 10 HK
og forbud mot kjøring i perioden kl. 23:00 – 06:00.
 Det skal føres kjørebok.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart og formålet
med turen i kjøreboka. Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen
sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. november 2012.

Begrunnelse

Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3, pkt. 6.3 bokstav f) og knytter det til at
søkeren har avtale om seterdrift på Holden Fjellgård.

DS 68/2012 AU-2012/68 Melding om gjeterhytte Blåfjella Skjækerfjella
nasjonalpark Såalegorre Høkla Låarte Sijte Luru Reinbeitedistrikt Aina Bye
Bengt Åke Jåma 2012/2482
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 01.06.2012

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget gitt følgende merknad:
 Har ingen merknad til riving av eksisterende gamme og oppføring av ny
gjeterhytte ved Såalegorre/Høkla.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden og vurderingene som reindriftsforvaltningen har
gjort er i trå med retningslinjene i forvaltningsplanen for Blåfjella-Skjækerfjella
nasjonalpark / Låarte-Skæhkere nasjonalpaarhk.

DS 69/2012 AU-2012/69 Dispensasjon i Blåfjella Skjækerfjella Nasjonalpark
Organisert ferdsel tiden 16.06. - 29.06.2012 RAMP AS v/ Edel Urstad
2012/2757
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 01.06.2012

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget gjort følgende vedtak:
 RAMP AS gis tillatelse til å etablere leirplass innenfor nasjonalparken i perioden
16.06.-29.06.2012, i området Tissvatnet - Bustadtjønna m/omegn, med følgende
vilkår:
o Arrangør og deltakende veiledere må gjøre seg godt kjent med
vernebestemmelsene og retningslinjene i forvaltningsplan for BlåfjellaSkjækerfjella nasjonalpark.

o Ved valg av plassering av leirplasser må det fokuseres på plassens egnethet
når det gjelder å motstå slitasjeskader.
o Deltakerne må bevisstgjøres på at de oppholder seg i en nasjonalpark og at
det derfor er viktig å fokusere på at den enkeltes og gruppas aktivitet skal
sette så få spor som mulig på naturmiljøet.
o All søppel skal transporteres ut av nasjonalparken, og leveres på godkjent
plass.
o Ved observasjon av tamrein er arrangør ansvarlig for at den enkelte deltaker
og gruppa samlet opptrer på en slik måte at reinen ikke forstyrres.
o Brudd på vernebestemmelse, retningslinjene i forvaltningsplan og vilkårene i
dette vedtaket vil kunne medføre at tillatelsen trekkes med umiddelbar
virkning.
Begrunnelse:
Etter arbeidsutvalgets vurdering er ikke det omsøkte tiltaket til skade for formålet i
verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.
Arbeidsutvalget er positiv til arrangementet, spesielt med bakgrunn i at det retter seg
mot ungdom. Arbeidsutvalget mener det er viktig at ungdom lærer seg å ta vare på
naturen, da dette vil kunne være med på at en større andel av samfunnet ser verdien i
å ta vare på naturverdiene.
Turopplegget som er beskrevet i brevet fra RAMP AS er vurdert slik at
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse etter § 3 pkt. 5.2 andre ledd, dette ut fra
erfaringer med turarrangøren fra tidligere.

DS 70/2012 AU-2012/70 Dispensasjon Blåfjella Skjækerfejella nasjonalpark
Barmarkkjøring Harbakvollen Harbakvollen seterlag 2012/2984
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
- 01.06.2012

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 gis, med hjemmel i verneforskriften § 3, pkt 6.3 bokstav
g), dispensasjon for å benytte firhjuls ATV i forbindelse med transport av
proviant og utstyr inn til Harbakvollen.
 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer tur/retur med to kjøretøy i perioden 14.
juni til 15. juli 2012, og for to (2) turer tur/retur med to kjøretøy i perioden 10.
august til 15. september 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, Postboks
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. oktober 2012.

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3, pkt. 6.3 bokstav g) og knytter det til at
søkeren driver seter og aktivt landbruksdrift med utgangspunkt i Harbakvollen.
Innstillingen er i tråd med tidligere vedtak i nasjonalparkstyret for denne søkeren.

