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Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
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______________________
Alf Robert Arvasli

______________________
Vigdis Hjulstad Belbo

_______________________
Eva Anette Wilks
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Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

DS
83/2012

AU-2012/83 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark
Bruk av snøscooter til innsamling av
saltsteinsavleserne
Skjækerfjella beitelag v/ Rolf Martin Julnes

2012/6397

DS
84/2012

AU-2012/84 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
Transport med snøscooter til stall i Almdalen i Luru
statsallmenning
Statskog

2012/5624

DS
85/2012

AU-2012/85 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
Vedhogst og transport av ved til hytte Seisjø Skogstue
Statskog

2012/5796

DS
86/2012

AU-2012/86 Saksframlegg
Dispensasjon Lierne Nasjonalpark 2013
Bruk av snøscooter transport mm til hytte i Lutterdalen
Knut Georg Sandvik

2012/5874

DS
87/2012

AU-2012/87 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla nasjonalpark
Bruk av snøscooter til egen hytte 2013 Grong
Finn - Åge Søråsen

2012/6129

DS
88/2012

AU-2012/88 Saksframlegg
Dispensasjon i Blåfjella - Skjækerfjella NP
Belte gravemaskin fra Grønningen til Grønlivatnet for
opprustning av Grønlifoss kraftverk
Røstad Entreprenør AS

2012/4404

DS
89/2012

AU-2012/89 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla nasjonalpark
Bruk av snøscooter til uttak av 10 kubikk trevirke ved
Gjefsjø
Per Ingemar Larsson

2012/6136

DS
90/2012

AU-2012/90 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
Transport med snøscooter til Gjefsjøen Fjellgård
Terje Sigurdsen

2012/6125

DS
91/2012

AU-2012/91 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
Bruk av snøscooter Transport av bagasje til hytte
Gressåmoen Snåsa

2012/6270

Møyfrid Gravbrøt
DS
92/2012

AU-2012/92 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla nasjonalpark
Bruk av snøscooter til egen hytte 2013 Grong
Arne Formo

2012/6620

DS
93/2012

AU-2012/93 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
Bruk av snøscooter til transport til Kulslivollen Verdal
Espen Haugan

2012/6495

DS
94/2012

AU-2012/94 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
Bruk av snøscooter Transport til Seisjø skogstue
Joar Gravbrøt

2012/6662

DS
95/2012

AU-2012/95 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
Bruk av snøscooter til egen hytte 2013 Grong
Leif Audun Strand

2012/6766

DS
96/2012

AU-2012/96 Saksframlegg: Unntatt offentlighet!
Dispensasjon Lierne nasjonalpark
Bruk av snøscooter fra Løvsjølia til egen hytte
Odd Bratland

DS
97/2012

AU-2012/97 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
Kjøring Strådalen - Grunntjernvollen
Inger Sofie Kvam

2012/6877

DS
98/2012

AU-2012/98 Saksframlegg
Dispensasjon Lierne nasjonalpark
Bruk av snøscooter Kaldal til Storflyen
Jan Inge Olsen / Karin Skogen

2012/6995

DS
99/2012

AU-2012/99 Saksframlegg
Dispensasjon i Lierne og Blåfjella / Skjækerfjella NP
Motorisert ferdsel Linjetaksering av gaupespor på
oppdrag fra DN og NINA
NT Jeger og Fiske forbund

2012/7050

DS
100/2012

AU-2012/100 Saksframlegg
Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla nasjonalpark
Bruk av snøscooter til egen hytte Grong
Bjørg Ekker Inge Fornes Tone Fornes

2012/7306

X

2012/6838

DS 83/2012 AU-2012/83 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark Bruk av snøscooter til innsamling av saltsteinsavleserne
Skjækerfjella beitelag v/ Rolf Martin Julnes 2012/6397
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Skjækerfjella beitelag v/ Rolf Martin Julnes gis dispensasjon fra verneforskriften
for å benytte snøscooter i forbindelse med innsamling av saltsteinavlesere
kombinert med leiting av savnet sau på høsten.
 Dispensasjonen gjelder til og med 31. mars 2013.
 Dispensasjonen gjelder for seks (6) turer.
 Det kan benyttes to snøskutere på hver tur av sikkerhetsmessige årsaker. De to
snøskuterne skal operere sammen og ikke hver for seg.
 Det skal føres kjørebok for hver snøskuter.
 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 i NordTrøndelag 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.

DS 84/2012 AU-2012/84 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella
nasjonalpark Transport med snøscooter til stall i Almdalen i Luru
statsallmenning - Statskog 2012/5624
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Statskog SF gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av materialer og utstyr til nødvendig vedlikehold av
stallen i Almdalen, Luru statsallmenning.
 Dispensasjonen gjelder for kjører, Per Arne Ryggvold.
 Dispensasjonen gjelder for en (1) tur.

 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,b) da det ikke strider mot formålet
med vernet.

DS 85/2012 AU-2012/85 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark Vedhogst og transport av ved til hytte Seisjø Skogstue
Statskog 2012/5796
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Statskog SF gis dispensasjon fra verneforskriften for uttak av inntil 10 m 3 ved i
tilknytting til utleiehytta, Seisjø Skogstue.
 Statskog SF gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av veden til utleiehytter og landbruksanlegg.
 Dispensasjonen gjelder for fire (4).
 I h.h.t. forvaltningsplanen skal vedhogst foregå før 15. april, så tillatelsen gjelder
til og med 15. 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. 2.3, a) og 6.3,b) da det ikke strider mot
formålet med vernet.

DS 86/2012 AU-2012/86 Saksframlegg Dispensasjon Lierne Nasjonalpark
2012 - 2015 Bruk av snøscooter transport mm til hytte i Lutterdalen Knut
Georg Sandvik 2012/5874
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
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 ved, materialer, utstyr inntil Leif-hytta i
Luterdalen.
 Dispensasjonen gjelder for 1 år.
 Dispensasjonen gjelder for ordinært fem (5) turer, pluss tre (3) turer ekstra p.g.a.
tradisjonell snorfangst og en (1) dag til transport av ved.
 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 leveres fangstrapport fra rypefangsten sammen med kjøreboka.
 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.
 Fangstrapport og 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 a, da det ikke strider mot
formålet med vernet. De ekstra turene er begrunnet ut fra Forvaltningsplanen kap. 5.5.

DS 87/2012 AU-2012/87 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla
nasjonalpark Bruk av snøscooter til egen hytte 2013 Grong Finn - Åge
Søråsen 2012/6129
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Finn Åge Søråsen gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter
i forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til egen hytte.
 Dispensasjonen gjelder også for sønnene Runar og Sigve Søråsen.
 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.

DS 88/2012 AU-2012/88 Saksframlegg Dispensasjon i Blåfjella - Skjækerfjella
NP Belte gravemaskin fra Grønningen til Grønlivatnet for opprustning av
Grønlifoss kraftverk Røstad Entreprenør AS 2012/4404
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Røstad Entreprenør AS må prioritere dette arbeidet i 2013. Dersom arbeidet ikke
blir gjennomført tilfredsstillende i 2013, ber vernemyndigheten oppdragsgiver
NTE Nett AS om å få en annen entreprenør til å gjennomføre arbeidet.
 Røstad Entreprenør AS trenger ikke dispensasjon innvilget av arbeidsutvalget
for å gjennomføre skjøtselsarbeid bestemt av forvaltningsmyndigheten, da det
dekkes av verneforskriftens § 6.2 a) som gir automatisk dispensasjon så lenge
man holder seg til formålet.
 Forvaltningsmyndigheten har gitt NTE Nett AS og Røstad Entreprenør AS i
oppdrag å utbedre kjøreskader etter gravemaskin i trasen fra Snåsagrønningen
og inn til Grønnlivatnet via Gaundal.
 Til dette oppdraget skal det fortrinnsvis bruke sekshjuls ATV med påmontert
skjær.
 De skadereduserende tiltakene må gjennomføres når forholdene er på det
tørreste med siste frist 15. september 2013.
 For å reparere kjøreskadene er det enighet om at det ikke er hensiktsmessig å
gå inn med beltegravemaskin på nytt.
 Kjøreskadene kan best repareres ved bruk av grafse for å legge torven på plass
igjen og dekke over terrengskadene.
 En person på ATV og to personer med hver sin grafse vil kunne utgjøre et
passende arbeidslag.
 Det skal føres kjørebok for arbeidet.

 Kjøreboka skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. oktober 2013.
Begrunnelse:
Røstad Entreprenør as fikk dispensasjon av fylkesmannen i brev av 21.10.2010, der
det var enighet mellom partene at kjørespor etter en gravmaskin skulle utbedres.
Planen var da at dette skulle gjennomføres fortrinnsvis i juni 2011. Dette ble ikke
gjennomført og i brev fra fylkesmannen datert 22.07.11 utvides fristen til 01.09.2011.
Dette arbeidet ble ikke gjennomført i 2011, det ble søkt om gjennomføring sommeren
2012, men ble ikke gjennomført da heller, og søkes nå gjennomført i 2013

DS 89/2012 AU-2012/89 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla
nasjonalpark Bruk av snøscooter til uttak av 10 kubikk trevirke ved Gjefsjø
Per Ingemar Larsson 2012/6136
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Per Ingemar Larsson gis dispensasjon med hjemmel i verneforskriftens § 3,
punkt 2.3a for uttak av 10 m³ trevirke på egen eiendom Gjefsjø vestre gnr. 73
bnr. 1 i Snåsa kommune.
 Dispensasjonen for hogsten gjelder fram til 30. april 2013.
 Hogsten skal foregå skånsomt som plukkhogst.
 Per Ingemar Larsson gis også dispensasjon med hjemmel i verneforskriftens §
3, punkt 6.3, b for å benytte snøscooter på egen eiendom i forbindelse med
hogsten og for transport etter fastlagt trase fra bygda og inn til Gjefsjø vestre
gnr. 73 bnr. 1, i Snåsa kommune.
 Dispensasjonen gjelder også for Jorid Klev, Linn Marita og Bård Helge Larsson
som er medeiere i eiendommen.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 (ti) turer.
 Dispensasjonen for motorferdselen gjelder for fram til 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 punkt 2.3 a, pkt. 6.3 b, da det ikke strider
mot formålet med vernet. I retningslinjene i forvaltningsplanen åpnes det for å gi

tillatelse til å benytte snøscooter til drift av ubebodd fjellgård i parken. Normalt gis det 5
turer pr. sesong, men som tidligere fastboende på Gjefsjø vestre har Per Ingemar
Larsson og hans familie sterk tilknytting til Gjefsjøen, samt at det er forholdvis stor
bygningsmasse som skal ha ettersyn og vedlikehold. Med denne bakgrunnen gir
Arbeidsutvalget dispensasjon for inntil 10 (ti) turer.

DS 90/2012 AU-2012/90 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark transport med snøscooter til Gjefsjøen Fjellgård Terje
Sigurdsen 2012/6125
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Terje Sigurdsen gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte.
 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.
 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, da det ikke strider mot formålet
med vernet.

DS 91/2012 AU-2012/91 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark Bruk av snøscooter Transport av bagasje til hytte Gressåmoen
Snåsa Møyfrid Gravbrøt 2012/6270
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012

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










Møyfrid Gravbrøt gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til egen hytte ved
Gressåmoen.
Dispensasjonen gjelder også kjørerne John Einar Skjeflo, Odd Erik Skjeflo og
Mikal Skjeflo.
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 b, da det ikke strider mot formålet
med vernet.

DS 92/2012 AU-2012/92 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjalla
nasjonalpark Bruk av snøscooter til egen hytte 2013 Grong Arne Formo
2012/6620
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Arne Formo gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte.
 Dispensasjonen gjelder også for sønnene Vidar og Kjetil Formo.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer pluss en (1) dag til transport av ved.
 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, da det ikke strider mot formålet
med vernet.

DS 93/2012 AU-2012/93 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark Bruk av snøscooter til transport til Kulslivollen Verdal Espen
Haugan 2012/6495
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Espen Haugan gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte, drift av
utleiehytter og landbruksanlegg.
 Dispensasjonen gjelder for 3 år til 30.04.2015.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer hvert år.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
 Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tillatelsen kan iverksettes.
 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, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni, før det
sendes ut kjørebok for det neste året.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3, da det ikke strider mot formålet
med vernet.

DS 94/2012 AU-2012/94 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark Bruk av snøscooter Transport til Seisjø skogstue Snåsa
Joar Gravbrøt 2012/6662
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012

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









Joar Gravbrøt gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til drift av utleiehyttene
Seisjø jaktstue og Seisjø skogstue.
Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer, og sees i sammenheng med 4 turer
innvilget i sak AU-2012/85 Transport til Seisjø skogstue i forbindelse med hogst.
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 vern. I dette tilfelle er det søkt om 10 turer, men arbeidsutvalget velger å
se det i sammenheng med AU-2012/85 Transport til Seisjø skogstue og hogsten der i
2013. Arbeidsutvalget vil også oppfordre Statskog SF til å lage en driftsplan for hogst,
tilsyn, vedlikehold og utleie av Seisjø jaktstue og Seisjø skogstue fra 2015, når den
flerårige tillatelsen for hogsten ved Seisjø jaktstue går ut jf. AU-2012/45. Det gis derfor
bare 1 årig tillatelse denne gangen, så får en se hva behovet er etter 2013 når hogsten
ved Seisjø skogstue er ferdig, det får man høste erfaring med i sesongen 2014.

DS 95/2012 AU-2012/95 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark Bruk av snøscooter til egen hytte 2013 Grong Leif Audun
Strand 2012/6766
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
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 Audun Sand gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte.
 Dispensasjonen gjelder også for sønnene Lasse og Leif Strand.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer pluss en (1) dag til transport av ved.
 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, da det ikke strider mot formålet
med vernet.

DS 96/2012 AU-2012/96 Saksframlegg Dispensasjon Lierne nasjonalpark
Bruk av snøscooter fra Løvsjølia til egen hytte Odd Bratland 2012/6838
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Unntatt offentlighet: Offl. § 13, jf. Fvl. § 13

DS 97/2012 AU-2012/97 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark 2013 Kjøring Strådalen - Grunntjernvollen Inger Sofie Kvam
2012/6877
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004:
 Inger Sofie Kvam gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte.
 Dispensasjonen gjelder også kjører Per Rønning.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer.
 Dispensasjonen 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.
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.

DS 98/2012 AU-2012/98 Saksframlegg Dispensasjon Lierne - Blåfjella /
Skjækerfjella nasjonalpark Bruk av snøscooter Kaldal til Storflyen Jan Inge
Olsen / Karin Skogen 2012/6995
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig
resolusjon av 17. desember 2004 har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Karin Skogen gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i
forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte ved Storflyvannet.
 Dispensasjonen gjelder også kjørerne Jan Inge Olsen, Trude Skogen, Per Ove
Sørholt, Anne Karin Sørholt.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer pluss en (1) dag til transport av ved.
 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.

DS 99/2012 AU-2012/99 Saksframlegg Dispensasjon 2013 Motorisert ferdsel i
Lierne og Blåfjella / Skjækerfjella NP Linjetaksering av gaupespor på
oppdrag fra DNog NINA NT Jeger og Fiske forbund 2012/7050
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for BlåfjellaSkjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Lierne / Lijre nasjonalpark og § 6 i
verneforskriften for Berglimyra og Klumplifjellet / Ohtjenjuanjohke naturreservat) har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Norges Jeger og Fiske Forbund Nord-Trøndelag gis de navngitte medlemmene
av NJFF avd. NT dispensasjon fra forbudet mot bruk av motorisert kjøretøy i
Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og Lierne / Lijre
nasjonalpark og Berglimyra og Klumplifjellet / Ohtjenjuanjohke naturreservat.
 Dispensasjonen gjelder for de linjene oppført i dette saksframlegg og skal
takseres bare en gang.







Tillatelsen gjelder til og med 31. januar 2013.
Dispensasjonen er personlig og kan i utgangspunktet ikke overdras til andre.
Ved sykdom eller andre uforutsette ting der det er aktuelt at en vikar tar over
enkelte linjer, må vikar ha med en skriftlig bekreftelse fra den personen som er
oppgitt i løyvet som bekrefter forholdet. Kopi av denne skriftlige bekreftelsen
sendes Nasjonalparkstyret v/ nasjonalparkforvalter umiddelbart.
Denne dispensasjonen samt kart som viser den aktuelle linjen skal medbringes
og fremvises ved kontroll.
Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, 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 naturmangfoldlovens § 48, da det ikke strider mot formålet med
vernet.

DS 100/2012 AU-2012/100 Saksframlegg Dispensasjon Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark Bruk av snøscooter til egen hytte Grong
Bjørg Ekker Inge Fornes Tone Fornes 2012/7306
Saksprotokoll:
Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre - 14.12.2012
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak:
 Bjørg Ekker, Inge Fornes og Tone Fornes gis dispensasjon fra verneforskriften
for å benytte snøscooter i forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr
til hytte på Holmtjønnfjellet, ved Medalvatnet.
 Dispensasjonen gjelder også for Knut Ekker, Sindre Søllesvik og Tore Søllesvik.
 Dispensasjonen gjelder for fem (5) turer.
 Det gis i tillegg dispensasjon for en (1) dag med vedkjøring.
 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. Da hytta ligger i vernesone V2, så gis det dispensasjon kun for et
år av gangen for kjøring med snøscooter.

