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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

ST
18/2012

NP-2012/18 Stadfesting av AU's behandling gitt
dispensasjon fra lavtflygingsforbudet i
Nasjonalparkene i Skjækra Snåsa og Lierne i
forbindelse med kartlegging av hekkende
kongeørn NINA

2012/3907

ST
19/2012

NP-2012/19 Stadfesting av AU's behandling gitt
dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark Landinger med
helikopter knyttet til innflyging av mannskap
Innherred samkommune

2012/4644

ST
20/2012

NP-2012/20 Stadfesting av AU's behandling
Melding om gjeterhytte Blåfjella Skjækerfjella
nasjonalpark Såalegorre Høkla Låarte Sijte Luru
Reinbeitedistrikt Aina Bye og Bengt Åke Jåma

2012/2482

ST
21/2012

NP-2012/21 Dispensasjon fra
vernebestemmelsene i Blåfjella - Skjækerfjella
nasjonalpark Landing med helikopter knyttet til
befaring til Brattbakken nikkelforekomst øst for
Skjækervatnet i Verdal Nord-Trøndelag
fylkeskommune v/ Ole Sivert Hembre

2012/4645

ST 18/2012 NP-2012/18 Stadfesting av AU's behandling gitt dispensasjon fra
lavtflygingsforbudet i Nasjonalparkene i Skjækra Snåsa og Lierne i
forbindelse med kartlegging av hekkende kongeørn NINA
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 24.08.2012

Vedtak
Nasjonalparkstyret vedtar arbeidsutvalgets behandling av AU-sak 2012/71:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark § 4 «Generelle dispensasjonsbestemmelser» (jf. § 48 i
naturmangfoldloven) har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak under forutsetning av
godkjenning av styret:
 Norsk institutt for naturforskning (NINA) gis tillatelse til lavtflyging med
helikopter i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker i forbindelse med
kartlegging og overvåking av kongeørn i Nord-Trøndelag.
 Dispensasjonen gjelder for en tur fortrinnsvis 24. juni, men er gyldig i
perioden 26. juni – 2. juli 2012.
 Før flyvingen finner sted skal lokalt lensmannskontor i de aktuelle
kommunene varsles.



En kortfattet rapport om datoer, tidspunkt og rute for flyvingen sendes
Nasjonalparkstyret, ved nasjonalparkforvalter, umiddelbart etter at oppdraget
er gjennomført, og senest innen 15. august 2012

Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 4, “Generelle dispensasjonsbestemmelser”
og knytter det til at søkeren driver med vitenskapelige undersøkelser og det er et arbeid
av vesentlig samfunnsmessig betydning og det strider ikke mot formålet med vern.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har innvilget et tilskudd til denne overvåkingen og
kartleggingen som en del av “Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot
rovviltskader”.
På grunn av den korte tiden for gjennomføring av tiltaket og selv om ikke § 4 er
delegert fra styret til arbeidsutvalget innstiller forvalter på at arbeidsutvalget fatter
vedtak under forutsetning av at det godkjennes av styret på neste styremøte i oktober.

ST 19/2012 NP-2012/19 Stadfesting av AU's behandling gitt dispensasjon fra
vernebestemmelsene i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark Landinger med
helikopter knyttet til innflyging av mannskap Innherred samkommune
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 24.08.2012

Vedtak
Nasjonalparkstyret vedtar arbeidsutvalgets behandling av AU-sak 2012/74:
Med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven, (jf. § 4 “Generelle
dispensasjonsbestemmelser” i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/LåarteSkæhkere nasjonalpark) har Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak under forutsetning
av godkjenning av styret:
 Innherred samkommune gis tillatelse til landing med helikopter i
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker i forbindelse med transport av
kommunalt fellingslag til Glupen i Skjækerfjella ved Stygghatten i Verdal
kommune.
 Dispensasjonen gjelder for to landinger i tilknytting til perioden for
fellingstillatelsen, fortrinnsvis natt til 19. juli 2012.
 Før flyvingen finner sted skal lokalt lensmannskontor i den aktuelle
kommunen varsles.
 En kortfattet rapport om datoer, tidspunkt og rute for flyvingen sendes
Nasjonalparkstyret, ved nasjonalparkforvalter, umiddelbart etter at oppdraget
er gjennomført, og senest innen 15. august 2012.
Begrunnelse
Tiltaket som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i § 48 i naturmangfoldloven, (jf. § 4 “Generelle

dispensasjonsbestemmelser” i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/LåarteSkæhkere nasjonalpark) og knytter det til at søkeren har fått fellingstillatelse fra
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og vurderer derfor at tiltaket er “av vesentlig
samfunnsmessig betydning og det strider ikke mot formålet med vern”.
På grunn av den korte tiden for gjennomføring av tiltaket og selv om ikke § 48 i
naturmangfoldloven, (jf. § 4), er delegert fra styret til arbeidsutvalget har
arbeidsutvalget fattet vedtak under forutsetning av at det godkjennes av styret.

ST 20/2012 NP-2012/20 Stadfesting av AU's behandling Melding om
gjeterhytte Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark Såalegorre Høkla Låarte
Sijte Luru Reinbeitedistrikt Aina Bye og Bengt Åke Jåma
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 24.08.2012

Vedtak
Nasjonalparkstyret vedtar arbeidsutvalgets behandling av AU-sak 2012/75:
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak, under forutsetning av godkjenning av styret,:
 Bengt Åke Jåma og Aina Bye gis dispensasjon til oppføring av ny gjeterhytte ved
Såalegorre/Høkla - Siidaandel VG40, Låarte sijte. Koordinater 33 W 0415453
7141926.
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.

ST 21/2012 NP-2012/21 Dispensasjon fra vernebestemmelsene i Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark Landing med helikopter knyttet til befaring til
Brattbakken nikkelforekomst øst for Skjækervatnet i Verdal NordTrøndelag fylkeskommune v/ Ole Sivert Hembre
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 24.08.2012

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark og naturmangfoldloven § 48 (jf. § 4 «Generelle dispensasjonsbestemmelser») har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
 NTFK v/fylkesgeologen i samarbeid med NGU gis tillatelse til landing med
helikopter i Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparker i forbindelse med
geologiske undersøkelser i Brattbakken, Verdal kommune.
 Dispensasjonen gjelder for en landing i perioden uke 35 og 36 i 2012.
 Før flyvingen finner sted skal lokalt lensmannskontor i de aktuelle
kommunene varsles.
 En kortfattet rapport om datoer, tidspunkt, eventuelt bilder og feltdagbok/logg
og rute for flyvingen, sendes Nasjonalparkstyret, ved nasjonalparkforvalter,
umiddelbart etter at oppdraget er gjennomført, og senest innen 1. oktober
2012.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i naturmangfoldloven § 48 (jf. § 4 «Generelle dispensasjonsbestemmelser») og knytter det til at søkeren driver med vitenskapelige undersøkelser
og at det er et arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og det strider ikke mot
formålet med vernet.

