Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret
Møterom ved spisesalen, Steinkjer Kurssenter as
26.11.2012
Kl. 12:00 - 14:00 Fellesmøte med Rådgivende utvalg
Kl. 14:00 – 16:15 Styremøte

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

Representerer
Lierne
Snåsa
SAMETINGET
Grong
Steinkjer
SAMETINGET
SAMETINGET
SAMETINGET

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

Representerer
Verdal
NTFK

Følgende varamedlemmer møtte ikke:
Navn
Møtte for
Kristin Johanne Hildrum
Bjørn Iversen
Tor Erik Jensen
Anne Marit Mevassvik

Representerer
Verdal
NTFK

Merknader: Neste møte onsdag 13. februar 2013 kl. 10:00 i Lierne
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

______________________
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_______________________
Eva Anette Wilks

______________________
Skjalg Åkerøy

______________________
Bjørn Arild Gram

_______________________
Susanne Lyngman

______________________
Kjell Jøran Jåma

______________________
Algot Peder Jåma
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ST
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Prioritering av tiltak 2013
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ST 28/2012 NP-2012/28 Godkjenning av protokoll fra forrige NP-møte
17.10.12.
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 26.11.2012

Vedtak
Protokoll fra forrige møte 04/2012 i nasjonalparkstyret den 17.10.12 godkjennes.

ST 29/2012 NP-2012/29 Referatsaker til møte i nasjonalparkstyret 26.11.12.
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 26.11.2012

Behandling:
Følgende referat ble referert i møtet:
39/2012 Jan Lyngstad, melding om lavflyvende jagerfly over Medalsvatnet 04.10.12,
datert 06.11.12 (arkivnummer 2012/6572)
Vedtak
Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering.

RS 38/2012 Ber om forslag til budsjett Midler 2013 Drift av
nasjonalparkstyret med tilhørende sekretariat - nasjonalparkforvalter
RS 39/2012 Opplysninger om jagerfly i lav høyde i Blåfjella Skjækerfjella
nasjonalpark 04.10.2012
ST 30/2012 NP-2012/30 Klagesak Naturvernforbundet klaget på vedtak i NPsak 9/2012 Driftsplan 2012 -2014 for Lierne skogforvaltning
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 26.11.2012

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig
resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig
vedtak:
1. Klagen fra Naturvernforbundet tas til følge og viser til Nasjonalparkstyrets behandling av
mal for driftsplaner i NP-sak 2012/26 i møtet den 17.10.12. Ved bruk av denne malen vil
en få bedre oversikt over kjøreomfanget og søkeren blir bedt om å vise til hvordan
kjøringen eventuelt er samordnet.
2. Nasjonalparkstyret ber nasjonalparkforvalter legge fram en oversikt over aktuelle
utleiehytter i Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark.
3. Nasjonalparkstyret ber nasjonalparkforvalter legge fram en oversikt over, andre aktuelle
behov enn utleiehytter, som bør behandles i en driftsplan i Blåfjella/Skjækerfjella og
Lierne nasjonalpark.

Begrunnelse
Etter klagen ble fremmet ble nasjonalparkforvaltningen enig med Naturvernforbundet
om å avvente klagebehandlingen til prosessen med å utvikle en mal for driftsplaner var
gjennomført. Med vedtaket i NP-sak 2012/26 så mener Nasjonalparkstyret de
prinsipielle problemstillingene fra Naturvernforbundet er ivaretatt for senere behandling
av driftsplaner.

ST 31/2012 NP-2012/31 Klagesak Naturvernforbundet klaget på vedtak i NPsak 8/2012 Driftsplan 2012 -2015 for Løvsjølia Vestre 20/4
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 26.11.2012

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig
resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig
vedtak:
4. Klagen fra Naturvernforbundet tas til følge og viser til Nasjonalparkstyrets behandling av
mal for driftsplaner i NP-sak 2012/26 i møtet den 17.10.12. Ved bruk av denne malen vil
en få bedre oversikt over kjøreomfanget og søkeren blir bedt om å vise til hvordan
kjøringen eventuelt er samordnet.
5. Nasjonalparkstyret gjør om vedtaket i NP-sak 2012/08 ved å endre vedtaket fra en
flerårig tillatelse til en tillatelse gjeldende fram til 30.04.12, og ber søker om å fremme
en ny driftsplan i trå med den nye malen vedtatt i NP-sak 2012/26.
6. Nasjonalparkstyret ber nasjonalparkforvalter legge fram en oversikt over aktuelle
utleiehytter i Blåfjella/Skjækerfjella- og Lierne nasjonalpark.
7. Nasjonalparkstyret ber nasjonalparkforvalter legge fram en oversikt over, andre aktuelle
behov enn utleiehytter, som bør behandles i en driftsplan i Blåfjella/Skjækerfjella og
Lierne nasjonalpark.

Begrunnelse
Etter klagen ble fremmet ble nasjonalparkforvaltningen enig med Naturvernforbundet
om å avvente klagebehandlingen til prosessen med å utvikle en mal for driftsplaner var
gjennomført. Med vedtaket i NP-sak 2012/26 så mener Nasjonalparkstyret de
prinsipielle problemstillingene fra Naturvernforbundet er ivaretatt for senere behandling
av driftsplaner.

ST 32/2012 NP-2012/32 Bestillingsdialog 2013 med Statens naturoppsyn SNO
og Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 26.11.2012

Behandling:
Nasjonalparkforvalter gikk igjennom innspillene i bestillingsdialogen i fellesmøte med
det Rådgivende utvalget i forkant av styremøte, her kom det følgende innspill:
- På skjema A:
 det må ikke arbeides bare for samordning av motorferdselen mellom Fjellstyrene og
SNO, men også mellom de forskjellige avdelingene / oppdragene som SNO har.
- På skjema B:
 Nasjonalparkskiltene som er satt ut har for dårlig kvalitet. Det bør være en stående
oppgave for SNO og Fjellstyrene at de skal rette opp og skifte skiltene når de er ute
på oppdrag. Det bør evalueres om disse skiltene står på riktig plass.
 Det må undersøkes om det er behov for så mange grensepåler, og hvilke regler som
gjelder for oppsetting av disse.
 Det må gjøres et holdningsskapende arbeid i forhold til etableringen av mer eller
mindre permanente leirplasser. Her er NT Jeger & Fisk en naturlig
samarbeidspartner.
- Generell tilbakemelding på prosessen:
 Er på riktig vei for å utvikle en positiv dialog
 En del viktig premisser for bestillingsdialogen er kommet mer på plass.
 Flere har fått sjansen til å være med å foreslå tiltak.
Vedtak
Med hjemmel i vedtektene til styret har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig
vedtak om tiltak i bestillingsdialogen med SNO i 2013:
1. A-skjema i bestillingsdialogen:
a. Tilstedeværelse i utfartsområder og på utfartstidspunkt når folk er i fjellet.
b. Informasjonsarbeid ute blant folk i utfartshelger, spesielt i forhold til beitedyr.
c. Generell informasjon om den lovlige næringsvirksomhet og aktiviteten som
foregår i områdene.
d. Samordne / koordinere den motoriserte ferdselen mellom fjellstyrene og SNO,
og mellom de forskjellige avdelingene / oppdragene som SNO har.
2. B- skjema i bestillingsdialogen:
a. Registering av gjerderester og gjerdematerialer som er en potensiell fare for vilt,
menneske og beitedyr. Be eierne om å fjerne og rydde opp.
b. Sette opp Verneskilt der folk ferdes, slik at det bidrar til at folk blir mer bevisst og
observant når de beveger seg inn i verneområdet. GPS-plottes.
Nasjonalparkskiltene må få en bedre kvalitet. Det bør være en stående oppgave
for SNO og Fjellstyrene at de skal rette opp og skifte skiltene når de er ute på
oppdrag. Styret ønsker tilbakemelding på hvilke regler som gjelder for plassering
av grensepålene.

c. Kartlegge og holde øye med utviklingen av permanente leirplasser. Rapport om
dette bør fremmes som egen sak for nasjonalparkstyret.
d. Opprydding av “søppelplass” i Verdal.
3. C- skjema i bestillingsdialogen:
a. Flerårig prosjekt. 2013 - utbedring av kjørespor sommerboplass og bru i
Stigdalen, kr. 170.100.-.
b. Flerårig prosjekt. Botanisk kartlegging i Lierne nasjonalpark, kr. 100.000.-.
c. Flerårig prosjekt. Gjefsjøstien, i 2013 bru ved Stor-Ismenningen, kr. 162.500.-.
d. Tiltaksplan for innfallsport Skjækra LVO og Blåfjella/Skjækerfjella NP,
kr. 42.000.-.
e. Ny innfallsport til nasjonalparken via Trongen, ved avkjørsla til Gusli skog,
kr. 60.000.-.
f. Ny innfallsport Mebygda i tilknytting til plass for statue over Frode Estil,
kr. 70.500.-.
g. Flerårig prosjekt, Blåfjellstien, 2013 bru over Blåfjellelva, kr. 95.000.-.
h. Kompetanseheving i tilrettelegging av ferdsel i verneområdene, kr. 100.000.-.
i. Sluttføring av prosjekt Lakavas-stien, kr. 70.000.-.
j. Flyttes over til styrets eget budsjett.
k. Utarbeide skjøtselsplaner for registrerte slåttemyrer, kr. 100.000.-.
4. Nasjonalparkstyret har følgende avklaring om sin rolle i forhold til økonomisk bidrag til
fjellvegene i Snåsa;
a. Nasjonalparkstyret åpner for at det kan søkes om midler i bestillingsdialogen til
tiltak på fjellveiene i Snåsa.
b. Styret forutsetter at det foregår en prosess lokalt der alle aktuelle parter er med
og at det legges fram en finansieringsplan der disse lokale partene er med.
5. Nasjonalparkstyret gjennomfører følgende tiltak innenfor eget budsjett:
a. Flytting av Mette-Marit bauta som er feilplassert ved Skjækervatnet, kr. 25.000.-.

ST 33/2012 NP-2012/33 Evaluering av forvaltningsplanene Prioritering av
tiltak 2013 Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne og Skjækra
landskapsværnområde
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 26.11.2012

Behandling:
Nasjonalparkforvalter gikk igjennom innspillene i bestillingsdialogen i fellesmøte med
det Rådgivende utvalget i forkant av styremøte, her kom det følgende innspill:
- Turistforeningen vil ta et initiativ til å kartlegge statusen på alle broer som er langs stiene
som Turistforeningen har merket.
- Naturvernforbundet foreslår at det jobbes for å få mer ressurser til kontroll og oppsyn i
verneområdene.
- Punktet om tradisjonell byggeskikk må strykes, da det ikke kan sies å være noen tradisjonell
byggeskikk å bygge videre på i disse områdene.

Endringer som styret gjorde i sin behandling i forhold til innstillingen er uthevet med fet
og kursiv skrift.
Vedtak
Nasjonalparkstyret har gjort følgende enstemmig prioriteringer på kort- og på mer lang
sikt:
1. Tiltak som skal prioriteres i handlingsplanen for 2013:
Nr Blå Li Skj Beskrivelse av tiltak

6

8

9

10

12

Forvaltningsplan

Ansvarlig

1 1

Motivere grunneiere, rettighetshavere
og fjellstyrer til å utarbeide driftsplaner
Del II Kap 3.3,
for utnyttelse av eiendommene og
1
Del II Kap 3.2, Forvaltningen
rettighetene som er i tråd med
Del II Kap 3.1.1
verneformålet. Det skal utarbeides
forslag til driftsplan-mal.

1 1

Etablere gode samarbeidsrutiner
mellom kulturminnemyndighetene,
vernemyndighetene og
1 oppsynsmyndigheten slik at de ulike
aktørene til enhver tid kjenner
tilstanden og utviklingen i
verneområdene.

Status

Er nå
gjennomført.
Motiveringen
står igjen.

Pri

1

NP- styret som Ikke
koordinator
gjennomført

1

1 1

Grunneiere, rettighetshavere, andre
brukere og forvaltere av
nasjonalparkområdet må få
1
Del II Kap 7.1
informasjon om hvilke hensyn som må
tas for å bevare verdifulle
kulturminner.

Forvaltningen,
kulturminne myndigheten

Ikke
gjennomført

1

1 1

Utarbeide felles system for søknad om
kjøring og behandling av
1 dispensasjonssøknad (kjørebok)
(motorferdsel). Ønske om å utvikle en
elektronisk kjørebok.

Forvaltningen

På gang

1

Del II Kap
4.2.2,
Del
Forvaltningen
II Kap 4.2.2,
Del II Kap 5.2.2

Ikke
gjennomført

1

Utarbeide standard skjema for søknad
om tillatelse til organisert ferdsel

Del II Kap 7.1

Del II Kap 5.2,
Del II Kap 5.5,
Del II Kap 6.1

1 1

1

29

1

Oppdatere status på merkinga av
stiene og gamle ferdselsleiene ved
1
rullering av forvaltningsplan. Vurdere
behov for justeringer.

Del II Kap
4.3.1,
Del Forvaltningen
II Kap 5.3.1

Ikke
gjennomført

1

30

1

Foreta en fullstendig kartlegging av
1 bygningsmasse- og formål i
verneområdene

Del II Kap 6.2,
Del II Kap 4.1

Nasjonalpark og reindrifts
forvaltningen

Delvis gjort,
men er ikke
tilgjengelig

1

Nr Blå Li Skj Beskrivelse av tiltak

32

39

1

1

Det skal stimuleres til økt forståelse
blant rettighetshavere og brukere av
1 nasjonalparken for reindriftens
egenart, arealbehov og bruk av
området

Utarbeide helhetlig informasjonsplan
(se fvpl s. 78)

Forvaltningsplan

Ansvarlig

Status

Del II Kap. 2.4

Forvaltningen

Delvis gjort,
gjennom
kommunemøtene og
bestillingsdialogmøtene
Må skje
løpende!

Del IV Kap 1

NP-styret,
Bestilling til
LNPS, DN, SNO,
LNPS 2013
Fjellstyrene

Pri

1

1

2. Tiltak som skal prioriteres i løpet av i 2014 og 2015:
Forvaltningsplan

Ansvarlig

Status

1 1

Utarbeide informasjonsbrosjyre om
1 krav til søknad og saksgang i
byggesaker i verneområdene

Del II Kap 6.2,
Del II Kap 6.1,
Del II Kap 4.1

Forvaltningen

Ikke
gjennomført

2

13

1 1

Utarbeide turkart for verneområdene
(1:100.000) med P-plasser, infosentra,
merkede stier, utleiehytter,
1
reindriftsanlegg etc. Tekstdel med
generell informasjon om
verneverdiene i området.

Del II Kap
4.1.1,
Del II Kap
4.1.1,
Del II Kap
5.1.1

Forvaltningen,
fagforum,
Fjellstyrene,
Statsskog, NJFF
mfl

LNPS, behov
for revidering

2

14

1 1

Utarbeide en oversikt over fagfelt- og
1 områder det hadde vært ønskelig med Del IV Kap 4
mer kunnskap om

Forvaltningen

Ikke
gjennomført

2

1 1

Del II Kap
Gjennomføre et fagseminar med tema 4.2.2,
Del
1 ”Naturbasert reiseliv i tilknytning til
II Kap 4.2.2,
verneområder”
Del II Kap
5.2.2

Kommunene,
NP-styret,
kulturvernet,
reiselivet

Ikke
gjennomført

2

1 1

Utarbeide informasjonsbrosjyre med
Del II Kap
tema organisert ferdsel og
4.2.2,
Del Forvaltningen
naturbasert reiseliv i eller i tilknytning
II Kap 4.2.2
til verneområdene

Ikke
gjennomført

2

1 1

Fokusere på trusselen om spredning
av nye arter i ferskvann. Det skal
motiveres til å fremme forebyggende
tiltak i form av informasjon til fiskere
og andre brukere av
ferskvannsystemer.

Ikke
gjennomført

2

Nr Blå Li Skj Beskrivelse av tiltak

11

15

19

21

Del II Kap
4.6.3,
Del Forvaltningen
II Kap 4.4.4

Pri

Forvaltningsplan

Ansvarlig

Status

1 1

Initiere nye prosjekt på registreringer
av kulturminner i området

Del II Kap 7.1

Forvaltningen,
kulturminne myndighet

SNO har hatt
kurs i
registrering
av samiske
kulturminner

2

1 1

Det skal utarbeides en helhetlig og
Del II Kap
omforent politikk for næringsutvikling
Fylkeskommuen, Ikke
4.2.2,
Del
i tilknytning til Blåfjellakommunene
gjennomført
II Kap 4.2.2
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere NP

2

Nr Blå Li Skj Beskrivelse av tiltak

22

24

28

31

45

1

Merke vernegrensene. Grensene for
landskapsvernområdet skal merkes
Del IV Kap 2,
1
med grenseskilt / grensemerker. Disse Del IV Kap 2
skal kontrolleres jevnlig.

1

Kartlegge og systematisere den
tradisjonelle byggeskikken i området.
Informasjonen som kommer inn skal
Del II Kap 6.2,
1
brukes til veiledning i forbindelse med Del II Kap 4.1
vedlikehold, ombygging og utvidelse
av eksisterende bygninger.
Innspill på tilretteleggingstiltak for
funksjonshemmede ved Grønningen
og videre innover langs aksen
Skjelbreia-Holden skal bearbeides
videre

1

Del III Kap
1.5.1

Pri

SNO

Bør suppleres
ved de mest
trafikkerte
stiene.
Evaluere
plasseringen

2

Forvaltningen,
kulturminne myndighet

Flyttet til
uaktuelle
tiltak under
pkt. 3.

X

??

??

2

3. Tiltak som er blitt uaktuelle i den tiden som er gått etter at planene ble laget:

Nr Blå Li Skj Beskrivelse av tiltak

5

16
17 1

1 1

Stimulere til å synliggjøre områdets
1 verneverdi i forbindelse med
rullering av distriktsplanene

1 1

Arrangere årlig samling av aktuelle
aktører for å evaluere og summere
opp motorferdsel statistikk og
dispensasjonspraksis

1

Fag rapporter som er utarbeidet
oppdateres og utvides med
forvaltningsrettede tiltaksplaner.

Forvaltningsplan

Ansvarlig

Status

Pri

Del II Kap. 2.4,
Del II Kap. 2.3, Forvaltningen
Del II Kap. 2.4

Ikke
gjennomført.
Må
diskuteres!

X

Del II Kap 5.2,
Del II Kap 5.5

Ikke
gjennomført

X

Del II Kap 7.1

Forvaltningen

Forvaltningen, Ikke
kulturminne - gjennomført.
myndigheten Sametinget

X

Nr Blå Li Skj Beskrivelse av tiltak

23

1 1

31

1

33

1

41

1

42

53

54

55

1

Det bør arrangeres et fagseminar
med tema ”Forvaltning av
verneområder”.
Kartlegge og systematisere den
tradisjonelle byggeskikken i
området. Informasjonen som
1 kommer inn skal brukes til
veiledning i forbindelse med
vedlikehold, ombygging og utvidelse
av eksisterende bygninger.
Gjennomføre et fagseminar med
tema ”Utnyttelse av beiteressurser i
1
utmarka – øvre tålegrense antall
beitedyr”
I områder med landbruk- og
seterdrift bør forvaltningen
innenfor rammen av
verneforskriften og i tråd med
verneformålet stimulere til
vedlikehold og bruk gjennom å
prioritere særordninger som (SMIL).
Opprettholdelse av landbruksdrift i
utmarka er viktig for å ta vare på
kulturlandskapet og enkelte
plantesamfunn

Forvaltningsplan

Det skal utføres en
brukerundersøkelse i
landskapsvernområdet med tema:
"Har bruken av hyttene i
1 landskapsvernområdet endret seg
etter vernevedtaket?" (Tiltaket
anses ikke gjennomførbart før i
neste forvaltningsperiode.)
Forvaltningsmyndigheten skal
registrere ressursbruken i
1 forbindelse med forvaltningen av
verneområdet og legge dette fram

Status

Pri

Har vært
møter i alle
Del IV Kap 5.1, Forvaltningen, kommunene
Del IV Kap 5.1 fagforum
om lokal
forvaltning.
Godt nok?

X

Del II Kap 6.2,
Del II Kap 4.1

Forvaltningen,
Ikke
kulturminne gjennomført
myndighet

Flyttet
fra 2
til
3/X

Del II Kap 3.3,
Del II Kap
3.1.1

Forvaltningen,
Ikke
Fjellstyrene,
gjennomført
Landbruket

X

Del II Kap 3.3

Forvaltningen,
kommunene, ??
landbruket

X

Det skal utarbeides nærmere
retningslinjer om tålegrense for
Del III Kap 1.3
tiltaksstørrelse før krav om
utredning i henhold til bruk og vern.
Det skal utarbeides nærmere
1 retningslinjer for bruk av hest og
vogn i landskapsvernområdet.

Ansvarlig

Forvaltningen

Ikke
gjennomført

X

Del II Kap
5.2.2

Forvaltningen

Ikke
gjennomført

X

Del II Kap 4.1

Forvaltningen

Ikke
gjennomført

X

Del IV Kap 5

Forvaltningen

??

X

Nr Blå Li Skj Beskrivelse av tiltak

Forvaltningsplan

Ansvarlig

Status

Pri

politisk

ST 34/2012 NP-2012/34 Budsjett 2013 Drift av nasjonalparkstyret med
tilhørende sekretariat - nasjonalparkforvalter
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 26.11.2012

Vedtak
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne / Laarte/Skæheren-Lijre nasjonalparkstyre søker via
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om midler til drift av Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre / Låarte/Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe i 2013.
Søknadsbeløp kr. 1.284.000.-. jf. tabellen under
Post

Budsjettforslag

A: Driftsutgifter - lønn

695 000

B: Driftsutgifter – FMNT (20% av lønn)

139 000

C: Driftsutgifter sekretariat

170 000

D: Driftsutgifter styre og utvalg

180 000

E: Spesielle driftsutgifter

100 000
1 284 000

ST 35/2012 NP-2012/35 Budsjett 2012 Bevilgningssaker Søknad fra Lierne
najsonalparksenter og Visit Børgefjell ang Børgefjell 50 år Søknad fra NTNU
ang undersøkelser av slåttemyr Søknad fra Steinkjer kommuneskoger ang
flytting av Mette Marit bautaen
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 26.11.2012

Behandling:
Saken ble lagt fram i møtet.

Søknaden fra NTNU ble det muntlig orientert om i møtet og oversendt styret på e-post
etter møtet. I e-posten gav styremedlemmene også tilbakemelding på om ønsket saken
lagt fram på nytt møte eller om tillegget i saken skulle skrives inn denne saken etter epostbehandlingen. Styret valgte å behandle den framlagte saken i møte og å sluttføre
tillegget i e-postbehandling i samme sak.
Vedtak
1. Nasjonalparkstyret bevilger kr. 50.000.- for å bidra til å bygge opp en ubemannet
informasjonsutstilling om Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparker i Visit
Børgefjell sine lokaler hos Røyrvik Auto as.
a. Arbeidet gjennomføres og kvalitetssikres i en avtale mellom Lierne
nasjonalparksenter og Nasjonalparkstyret og skal stå ferdig til 50 års
jubileet til Børgefjell nasjonalpark. Avtalen legges fram for styret som
referatsak.
2. Nasjonalparkstyret bevilger kr. 61.000.- i en felles avtale mellom Fylkesmannen
NT, Nasjonalparkforvaltningen og NTNU Vitenskapsmuseet for å undersøke
slåtte myr i Nord-Trøndelag.
3. Nasjonalparkstyret bevilger kr. 25.000.- til flytting av Mette-Marit bautaen i
Skjækra.

