Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret
, Holmen Gård AS Værdalsbruket
17.10.2012
12:00-14:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Alf Robert Arvassli
Leder
Skjalg Åkerøy
Medlem
Susanne Lyngman
Medlem

Representerer
Lierne
Grong
SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Vigdis Hjulstad Belbo
NESTL
Anne Marit Mevassvik
MEDL
Eva Anette Wilks
Medlem
Bjørn Iversen
Medlem
Bjørn Arild Gram
Medlem
Kjell Jøran Jåma
Medlem
Algot Peder Jåma
Medlem

Representerer
Snåsa
NTFY
SAMETINGET
Verdal
Steinkjer
SAMETINGET
SAMETINGET

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Rolf Bratland
Vigdis Hjulstad Belbo
Tor Erik Jensen
Anne Marit Mevassvik

Representerer
Snåsa
NTFY

Følgende varamedlemmer møtte ikke:
Navn
Skulle møtt for
May Britt Lagesen
Bjørn Arild Gram
Anne-Kathrin Danielsen
Eva Anette Wilks
Bengt Mattias Jåma
Kjell Jøran Jåma
Lars Alvar Thomasson
Algot Peder Jåma

Representerer
Steinkjer
Sametinget
Sametinget
Sametinget

Merknader:
Det var kalt inn vara for alle som har meldt forfall, unntatt for Bjørn Iversen.
Sametingsrepresentantene meldte forfall p.g.a. slakting, det samme gjorde deres
vararepresentanter.
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 Arvassli

______________________
Skjalg Åkerøy

______________________
Rolf Bratland

______________________
Tor Erik Jensen

_______________________
Susanne Lyngman

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

ST
22/2012

NP-2012/22 Godkjenning av protokolol fra
forrige møter

2012/1633

ST
23/2012

NP-2012/23 Referatsaker til møtet i
nasjonalparkstyret 17.10.12.

2012/1633

RS
21/2012

Protokoll 2/2012 Nasjonalparkstyrets 18.06.2012

2012/1633

RS
22/2012

PROTOKOLL NP-møte 2012/3 den 24.08.12

2012/1633

RS
23/2012

PROTOKOLL AU-møte 2012/8 den 02.07.12

2012/222

RS
24/2012

PROTOKOLL AU-møte 2012/9 den 21.08.12

2012/222

RS
25/2012

Protokoll AU-møte 2012/10 den 17.09.10

2012/222

RS
26/2012

Protokoll AU-møte 2012/11 den 26.09.12

2012/222

RS
27/2012

Deltakere i Administrativt kontaktutvalg - Steinkjer
kommune

2012/4913

RS
28/2012

Oppnevning av representant i "Administrativt
kontaktutvalg" for nasjonalparkforvaltningen fra
Grong kommune

2012/4913

RS
29/2012

Oppnevnelse av representant i Administrativt
kontaktutvalg fra Verdal kommune

2012/4913

RS
30/2012

Oppnevnelse av representant i Administrativt
kontaktutvalg fra Snåsa kommune

2012/4913

RS
31/2012

Oppnevnelse av representant i Administrativt
kontaktutvalg fra Lierne kommune

2012/4913

RS
32/2012

Referat fra møte i Administrativt kontaktutvalg
11.09.2012 på Snåsa

2012/4913

RS
33/2012

Rapport fra kartlegging av elvemusling i Skjækra
Landvernområde og Blåfjell- Skjækerfjella
nasjonalpark

2012/3497

RS
34/2012

Rapport Oppretting og sikring av Gangbru ved
Gressåmoen

2012/1633

RS
35/2012

Kommentarer til saksbehandling Tillatelse til
bygging av platting ved hytte Blåfjella /
Skjækerfjella nasjonalpark

2012/4133

RS
36/2012

Orientering om søknad for midler 2012 til
forvaltningsknutepunkt for store verneområder

2012/4741

RS
37/2012

Kommentar til Bestillingsdialog med SNO i 2012 Søknad om omdisponering av midler

2012/3497

ST
24/2012

NP-2012/24 Budsjett 2012 for
Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne
nasjonalparkstyre Bevilgning til
informasjonsstrategi og informasjonstiltak

2012/1973

ST
25/2012

NP-2012/25 Delegering av
forvaltningsmyndighet fra
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre til Arbeidsutvalget

2012/5785

ST
26/2012

NP-2012/26 Mal for driftsplaner i
Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparker

2012/3498

ST
27/2012

NP-2012/27 Evaluering av forvaltningsplanene
for Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne og Skjækra
landskapsvernområde.
Prioritering av tiltak 2013

2012/3499

ST 22/2012 NP-2012/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møter
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 17.10.2012
Vedtak
Nasjonalparkstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:
Protokoll fra forrige møter 02/2012 og 03/2012 i nasjonalparkstyret den 18.06.12 og
24.08.12 godkjennes.

ST 23/2012 NP-2012/23 Referatsaker til møtet i nasjonalparkstyret 17.10.12.
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 17.10.2012
Behandling:
Nasjonalparkforvalter refererte følgende referat i møtet:
37/2012 Kommentarer til bestillingsdialogen, omdisponering av midler, SNO
35/2012 Kommentarer til saksbeh., tillatelse til bygg av platting i Skjækra LVO, DN
32/2012 Referat fra møte i Administrativt kontaktutvalg 11.09.12
Vedtak
Nasjonalparkstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:
Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering.

ST 24/2012 NP-2012/24 Budsjett 2012 for Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne
nasjonalparkstyre Bevilgning til informasjonsstrategi og informasjonstiltak
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 17.10.2012
Behandling:
Nasjonalparkstyret hadde følgende kommentarer til saken:
- Under avsnittet om målgruppe settes inn næringsliv og reiseliv.
- Under avsnittet om arbeidsoppgaver endres punkt 2 til følgende;
o Utarbeide et forslag til informasjonsstrategi for informasjonsarbeidet
knyttet til nasjonalparkene.
Vedtak
Nasjonalparkstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:
1. Nasjonalparkstyret bevilger kr. 99.000.- for kjøp av tjenester hos Lierne
nasjonalparksenter for utvikling av en informasjonsstrategi og for å bygge opp
en nettside for nasjonalparkstyrets virksomhet.
2. Følgende endringer gjøres i mandatet til tjenestekjøpet fra Lierne
nasjonalparksenter:
a. Under avsnittet om målgruppe settes inn næringsliv og reiseliv.
b. Under avsnittet om arbeidsoppgaver endres punkt 2 til følgende;
i. Utarbeide et forslag til informasjonsstrategi for
informasjonsarbeidet knyttet til nasjonalparkene.
3. Arbeidet gjennomføres i henhold til mandat i dette saksframlegget med
publisering av nettsiden innen 1. januar 2013. De øvrige rapporteringspunkt om
framdriften til styret skjer kvartalsvis i 2013.

ST 25/2012 NP-2012/25 Delegering av forvaltningsmyndighet fra
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre til Arbeidsutvalget
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 17.10.2012

Vedtak
Nasjonalparkstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:
Nasjonalparkstyret delegerer forvaltningsmyndighet til arbeidsutvalget i alle
verneområdene i følgende saksforhold:
1. Naturmangfoldlovens § 48 “Dispensasjon fra vernevedtak” i kurante saker der
det foreligger en forvaltningspraksis etter tidligere behandlinger i styret.
2. Arbeidsutvalget kan fatte hastevedtak i kurante saker der det foreligger en
forvaltningspraksis etter tidligere behandlinger i styret.

3. For pkt. 1 og 2 gjelder dette kun saker der eventuell påvirkning er reversibel og
ikke fører til varige endringer av verneverdiene.

ST 26/2012 NP-2012/26 Mal for driftsplaner i Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne
nasjonalparker
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 17.10.2012
Behandling:
Nasjonalparkstyret hadde følgende behandling av saken:
- Gledelig at så mange hadde engasjert seg i å gi høringsuttalelse
- Styret forsikret seg om at de vesentlige endringsforslagene fra høringspartene
var redegjort for i saksframlegget.
- Enkelte høringsparter hadde også andre ytringer som ikke direkte vedrørte
utformingene av malen. Dette tar styret med seg i arbeidet med å praktisere
bruken av malen.
- Styret så ikke behov for å slå sammen noen av kapitlene i malen og gikk inn for
å fjerne pkt. 1. i innstillingen slik at pkt. 2. blir nytt pkt. 1. o.s.v.
Vedtak
Nasjonalparkstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:
Nasjonalparkstyret vedtar malen for driftsplaner med følgende endringer og
kommentarer:
1. Boksene bør nummereres.
2. Bør være mulig å henvise til utfylling i andre bokser slik at man unngår
overlappende utfylling.
3. Flytte boksene for behovet for dispensasjon til et oppsamlingsskjema til slutt
der det også kreves en vurdering av samordning av dispensasjonsbehovet.
4. Det bør utarbeides en veileder til skjemaet.
5. Reindriften behøver ikke å fylle ut driftsplanskjemaet, men legger fram sine
distriktsplaner.
6. Utvidelse av bygninger og eventuelle nye bygninger kan beskrives i planen,
men selve dispensasjonene må fremmes som egne saker.

ST 27/2012 NP-2012/27 Evaluering av forvaltningsplanene for
Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne og Skjækra landskapsvernområde
Prioritering av tiltak 2013
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 17.10.2012
Behandling:
Nasjonalparkstyret hadde følgende behandling av saken:
- Styret drøftet hvordan de skulle behandle saken når det ikke forelå noen
prioritering i innstillingen.

-

-

Styret så det vanskelig å gå inn på slike vesentlige drøftinger når bare tre av
styrets faste medlemmer møtte.
Viktig at styrets medlemmer bruker tid på å sette seg inn i de tiltakene som er
foreslått i forvaltningsplanprosessene, fordi disse tiltakene skal danne
grunnlaget for hvordan man skal praktisere bruken av forvaltningsplanene.
Forvaltningsplanene er ikke fullt operative før disse tiltakene er gjennomført.
Det er vanskelig å starte en revidering av planene før disse tiltakene er
gjennomført slik at man vet hva man skal evaluere ut fra.
Styret pålegger derfor medlemmene å gjøre en jobb fram mot neste møte
sammen med nasjonalparkforvalteren.
o Nasjonalparkforvalter sender ut en revidert oversikt over tiltakene som
ikke er gjennomført, og bare delvis gjennomført.
o Styremedlemmene går igjennom tiltakene og gjør en vurdering av hvilke
tiltak som de mener ikke er aktuell å jobbe mer med. I dette arbeidet kan
medlemmene involvere andre i egen organisasjon.
o Resultatet av dette arbeidet returneres til nasjonalparkforvalteren.
o Nasjonalparkforvalter bearbeider dette og lager en innstilling til neste
møte.

Vedtak
Nasjonalparkstyret gjorde følgende enstemmig vedtak:
1. Saken utsettes.
2. Styret pålegger derfor medlemmene å gjøre en jobb fram mot neste møte
sammen med nasjonalparkforvalteren:
a. Nasjonalparkforvalter sender ut en revidert oversikt over tiltakene som
ikke er gjennomført, og bare delvis gjennomført.
b. Styremedlemmene går igjennom tiltakene og gjør en vurdering av hvilke
tiltak som de mener ikke er aktuell å jobbe mer med. I dette arbeidet kan
medlemmene involvere andre i egen organisasjon.
c. Resultatet av dette arbeidet returneres til nasjonalparkforvalteren.
d. Nasjonalparkforvalter bearbeider dette og lager en innstilling til neste
møte.

