Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret
Finsås, Snåsa kommune
21.03.2012
10:00 – 12:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Alf Robert Arvassli
Leder
Vigdis Hjulstad Belbo
Nestleder
Eva Anette Wilks
Medlem
Bjørn Iversen
Medlem
Skjalg Åkerøy
Medlem
Susanne Lyngman
Medlem
Kjell Jøran Jåma
Medlem
Algot Peder Jåma
Medlem

Representerer
1738
1736
SAMETINGET
1721
1742
SAMETINGET
SAMETINGET
SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Bjørn Arild Gram
MEDL
Anne Marit Mevassvik
MEDL

Representerer
1702
NTFY

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
May-Britt Lagesen
Bjørn Arild Gram

Representerer
1702

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Møtte for
Tor Erik Jensen
Anne Marit Mevassvik

Representerer
NTFY

Merknader:
Følgende ønsket sakspapirene tilsendt i papirformat:
Eva Anette Wilks
Algot Peder Jåma
Susanne Lyngman
De som får sakspapirene pr. e-post ønsker saksfremlegg og vedlegg skilt fra hverandre.
Utdelt materiell:
- Oversikt over kontaktinformasjon for alle møtedeltakerne, varamedlemmer, medlemmer
av rådgivende utvalg, samt oversikt over kopimottakere som får tilsendt protokoll fra
nasjonalparkstyrets og arbeidsutvalgets møter.
- Det ble lagt fram materiell for oppdatering av styrepermen.
- Skjalg Åkerøy og May-Britt Lagesen fikk utdelt fullstendig nytt sett av styrepermen

-

Sekretæren bestiller opp minnepenn med alle aktuelle dokumenter til de nye
møtedeltakerne Skjalg Åkerøy og May-Britt Lagesen.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Steinar Bach
Nasjonalparkforvalter

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________
Alf Robert Arvasli

______________________
Vigdis Hjulstad Belbo

_______________________
Eva Wilks

______________________
Bjørn Iversen

______________________
Skjalg Åkerøy

_______________________
Susanne Lyngman

______________________
Kjell Jøran Jåma

______________________
Algot Peder Jåma

_______________________
May Britt Lagesen
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ST 1/2012 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
ST 1/2012

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012
Deltakerne skrev under på møteprotokoll fra møte den 5. desember 2011.
Vedtak
Protokoll fra møte den 5. desember 2011 godkjennes.

Referatsaker
Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012

Vedtak
Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering.
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arbeidsutvalgs
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Værdalsbruket AS
RS 7/2012 Rapport fra kartlegging av fuglelivet i Blåfjella/Skjækerfjella i
2010
RS 8/2012 Klage på vedtak AU-2012/38 AU-2012/40 AU-2012/41
dispensasjoner fra vernebestemmelsene for bruk av snøscooter til privat
utleiehytte ved Storrørtjønna innenfor Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark
RS 9/2012 Anmoding om møte angående gitte dispensasjoner fra
vernebestemmelsene for bruk av snøscooter innenfor Blåfjella / Skjækerfjella
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ST 2/2012 Årsrapport fra Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalparkstyre 2011
Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012

Styrets behandling:
Nasjonalparkstyret ønsket at det skal være en mer konsentrert framstilling av
rapportskjemaene i saksframlegget.
I tillegg til skjemaene som skal sendes DN ønsket de i saksframlegget til neste
årsrapport en oversikt over gjennomførte tiltak i forbindelse med bestillingsdialogen.
Vedtak
Blåfjella-Skjækerfjella / Laarte-Skæheren nasjonalparkstyre tar årsrapporten til
etterretning, og oversender den til Direktoratet for naturforvalting med følgende
kommentarer:

-

Nasjonalparkstyret ønsket at det skal være en mer konsentrert framstilling av
rapportskjemaene i saksframlegget.

-

I tillegg til skjemaene som skal sendes DN ønsket de i saksframlegget til neste
årsrapport en oversikt over gjennomførte tiltak i forbindelse med
bestillingsdialogen.

ST 3/2012 Budsjett 2012 for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre
Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012

Styrets behandling:
Nasjonalparkstyret ber om at det blir lagt fram en egen sak på prioriteringer av de kr.
370.000.- som er til styrets disposisjon.
Vedtak
Blåfjella-Skjækerfjella / Laarte-Skæheren nasjonalparkstyre tar tildelte midler til
etterretning, med følgende kommentarer:
-

Nasjonalparkstyret ber om at det blir lagt fram en egen sak på prioriteringer av
de kr. 370.000.- som er til styrets disposisjon.

ST 4/2012 Handlingsplan 2012 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre
Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012

Styrets behandling:
Nasjonalparkstyret ønsket en egen sak framlagt med en organisasjonsplan for den
lokale forvaltningen med en beskrivelse av bl.a.: - årshjul, grensesnitt mot øvrig
forvaltning i kommunene / fylkesmann / grunneiere / reindriftsforvaltningen,
rolleavklaringer, rapporteringsrutiner til styret etc. Her må det også gå fram behovet for
å opprette faglige kontaktutvalg.
Skjalg Åkerøy varslet at de jobber med en egen sekundær innfallsport.
Vigdis Hjulstad Belbo ønsker at det blir jobbet videre med skiltplan i forhold til E&,
fylkesveier og innfallsporter.
Styret ønsker at det blir utarbeidet en egen sak med en oversikt over alle tiltak som er
gjennomført siden parken ble opprettet.

Vedtak
Blåfjella-Skjækerfjella / Laarte-Skæheren nasjonalparkstyre tar “Handlingsplan 2012” til
etterretning, med følgende kommentarer:
-

Ber om en egen sak på organisasjonsplan for den lokale forvaltningen.
Ber om en egen sak med en oversikt over alle tiltak som er gjennomført siden
parken ble opprettet.
Oppfølging av skiltplanen må inn i handlingsplanen.

ST 5/2012 Møteplan 2012 for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre
Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012

Vedtak
1. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2012:
1. Onsdag 21. mars på Finsås i Snåsa kommune
2. Onsdag 18. juni kl. 12:00 i Steinkjer kommune
3. Onsdag 17. oktober på Holmen Gård i Verdal kommune
4. Onsdag 26. november i Lierne kommune
2. Følgende deltar på Nasjonalparksamlingen på Otta 31/8 – 2/9.
1. Alf Robert Arvasli.
2. Vigdis Hjulstad Belbo.
3. Eva Wilks.
4. Algot Jåma.
5. Susanne Lyngman.
6. Jøran Jåma.
7. Skjalg Åkerøy, avventer til nærmere påmeldingsdato.
8. Bjørn Iversen, avventer til nærmere påmeldingsdato.
9. Steinkjer kommune avventer sin representasjon til nærmere påmeldingsdato.
Når påmeldingsdato og program er klart tar sekretær kontakt med alle
styremedlemmene og avklarer påmeldingen.
3. Styret gjennomfører kompetanseprogrammet i sammenheng med møtene i løpet av
2012.
1. Onsdag 18. juni.
a. Tema: - Organisering av lokal forvaltning.
2. Onsdag 17. oktober.
a. Tema: - Revidering av forvaltningsplanen, med vekt på lokal forvaltning,
muligheter og begrensninger.
b. I samme møte legges det fram en sak over status på alle tiltak som er
beskrevet i forvaltningsplanen.

ST 6/2012 Navn på nasjonalparkstyret - eventuell endring?
Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012

Styrets behandling:
Styret ønsker å ha et navn som synliggjør styrets ansvarsområde og som
kommuniserer dette til omverden gjennom brevark og nettsider.
Vedtak
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret endrer navn til:
-

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Låarte-Skæhkere-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe

ST 7/2012 Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark Transport og utskifting av eksisterende båt i Lille Heggsjø i
Snåsa Ingrid Mølnvik
Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
 Ingrid Mølnvik ved Fagerbakken gård i Snåsa, gis dispensasjon fra
verneforskriften for å skifte ut gammel båt ved Lille Heggsjø.
 Dispensasjonen gjelder også for en (1) tur til transport av ny båt inn og gammel
båt ut fra parken.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april.
 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.

ST 8/2012 Driftsplan 2012 -2015 for Løvsjølia Vestre 20/4 Blåfjella
Skjækerfjella nasjonalpark Totsås-Weglo
Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig
resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
 Driftsplanen for Løvsjølia Vestre, g.nr 20 / b.nr 4, godkjennes som driftsplan for
eiendommens aktivitet i Lierne / Lijre nasjonalpark i perioden 2012 – 2015.
 Det gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse
med transport av ved, materialer og utstyr til hytte, drift av utleiehytter.
 Dispensasjonen gjelder for 4 år til 30. april 2015.
 Dispensasjonen gjelder for følgende forhold:
o Rørtjønnhytta:
 En (1) dag for å frakte inn 1,5 favn ved pr. år.
 Femten (15) turer med snøskuter for innkjøring av bagasje og
utstyr, samt generell drifttilsyn med hytta pr. år.
o Blanktjønnhytta:
 En (1) dag for å frakte inn 1,5 favn ved pr. år.
 Femten (15) turer med snøskuter for innkjøring av bagasje og
utstyr, samt generell drifttilsyn med hytta pr år.
o Båtbruk:
 To (2) turer for eventuell flytting, vedlikehold, reparasjon av båt pr.
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, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni, før det
sendes ut kjørebok for det neste året.

ST 9/2012 Driftsplan 2011 - 2014 for Lierne Skogforvaltning og dispensasjon
fra verneforskriften i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
Saksprotokoll i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret - 21.03.2012

Styrets behandling:
Nasjonalparkstyret mener at den framlagte planen i denne saken ikke holder den
kvaliteten som en driftsplan bør ha med henhold til opplysninger om bedriftens
virksomhet, organisasjonsnummer, hyttenes gårds og bruksnummer, dokumentasjon
på næringsinntekt fra utleievirksomheten. Det må også beskrives hvilken del av
virksomheten som krever dispensasjon fra verneforskriften for å utøve virksomheten og
hvilket omfang denne dispensasjonen må ha.
Med bakgrunn i denne saken ber styret om at det blir lagt fram en egen sak for styret
der det lages en mal for driftsplaner hvor det går fram hvilke krav som settes og hvilken
saksgang / saksbehandling som kreves.

Styret vil derfor i denne saken kun gi dispensasjon for 2012 sesongen og ber søker om
å legge fram en ny driftsplan med de opplysninger som kreves i god tid før neste
sesong.
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig
resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
 Driftsplanen for Lierne Skogforvaltning, godkjennes ikke som driftsplan for
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i perioden 2012 –
2015. Styret ber søker om å legge fram en ny driftsplan med de opplysninger
som kreves i god tid før neste sesong.
 Det gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse
med transport av ved, materialer og utstyr til hytte, og drift av utleiehytter.
 Dispensasjonen gjelder for to hytter og en seter ved Fossdalselva og med
følgende forhold:
o Fem (5) turer til hver av hyttene(2) og seteren(1) med snøskuter for
innkjøring av bagasje og utstyr, samt generell drifttilsyn med hyttene.
o To (2) dager til hver av hyttene for å frakte inn ved.
o To (2) dager for frakt av ved, vedlikehold, reparasjon av 2 båter ved
Osttjønna og Fossdalstjønna.
 Dispensasjonen gjelder fram til 30. april 2012 med følgende unntak:
Kun fire (4) turer til hver av hyttene og seteren kan gjennomføres etter 1. april.
Vedkjøring til hyttene, seteren, Osttjønna og Fossdalstjønna skal være utført før
1. april.
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.
o
o






