Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret
Guslihytta, Gusli kommuneskoger i Grong kommune
14.06.2013
10:00 – 13:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Alf Robert Arvasli
Leder
Eva Anette Wilks
Medlem
Skjalg Åkerøy
Medlem
Kjell Jøran Jåma
Medlem

Representerer
1738 Lierne
SAMETINGET
1742 Grong
SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Bjørn Iversen
MEDL
Vigdis Hjulstad Belbo
NESTL
Bjørn Arild Gram
MEDL
Anne Marit Mevassvik
MEDL
Susanne Lyngman
MEDL
Odd Bjørnar Bjørkås
MEDL

Representerer
1721 Verdal
1736 Snåsa
1702 Steinkjer
NT-fylkeskommune
SAMETINGET
SAMETINGET

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Rolf Bratland
Vigdis Hjulstad Belbo
Kristin Johanne Hildrum
Bjørn Iversen
Birgitta Fossum
Susanne Lyngman

Representerer
1736 Snåsa
1721 Verdal
SAMETINGET

Merknader
Guslihytta uten strøm.
SNO og Fjellstyrene hadde tatt med aggregat til pc og prosjektor for sine presentasjoner.
Neste møte: - flyttes fra 11. september til 18. september
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Steinar Bach
Andre som møtte:
Navn
Inge Hafstad
Ole Morten Sand
Nils Vidar Bratlandsmo
Vidar Formo

Stilling
Najsonalparkforvalter

Stilling
FM- NordSNO-lokalt
Fjellstyrene i Lierne
Snåsa Fjellstyre

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

______________________
Eva Anette Wilks

_______________________
Skjalg Åkerøy

______________________
Kjell Jøran Jåma

______________________
Rolf Bratland

_______________________
Kristin Johanne Hildrum

______________________
Birgitta Fossum
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Steinkjer Hilde Saur Brandtsegg og Ole Andreas
Brandtsegg

2013/2404

ST
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NP-2013-21 Saksframlegg Disp Skjækra LVO
Oppføring av anneks ved Stortjønna 157-2-15
Steinkjer Kolbjørn Skaufel

2013/3400

ST
22/2013

NP-2013-22 Saksframlegg Disp BlåfjellaSkjækerfjella NP Oppføring av vedbu og platting
til hytte i Høkla Lierne Aina Bye og Bengt Åke
Jåma

2013/3390

ST
23/2013

NP-2013-23 Saksframlegg Disp BlåfjellaSkjækerfjella NP Landingstillatelse med
helikopter Hattønnin Forskning produktivitet i
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2013/3392

ST
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Ekstra sak sendt ut på forhånd: NP-2013-24
Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella NP Betinget
landingstillatelse i 2013 ved skadefellingstillatelse
for fredet rovvilt Verdal kommune

2013/3867

ST 11/2013 NP-2013-11 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra tidligere
møter
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Vedtak
1. Protokoll fra forrige møte 01/2013 i nasjonalparkstyret den 13.02.13 godkjennes.
2. Protokoll fra møte 02/2013 i nasjonalparkstyret arbeidsutvalg den 08.03.13
godkjennes.
3. Protokoll fra møte 03/2013 i nasjonalparkstyret arbeidsutvalg den 10.04.13
godkjennes.

ST 12/2013 NP-2013-12 Saksframlegg Referatsaker til møtet i
nasjonalparkstyret 14-06-13
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Styrets behandling:
Det ble lagt fram et nytt referat i møtet som ble gjenstand for drøfting:
RS
18/2013

Ekstra referat framlagt i møtet:
Forespørsel om deltagelse i MONA-prosjekt
(Mennesket og Naturarven) fra SNO.

2013/xxxx

Styret syntes dette var interessant og ba forvalter jobbe videre med en
prosjektbeskrivelse med mål om å være med på prosjektet. Styret hadde ønske om at
følgende tema ble vurdert i rekkefølge:
1. Sør-samisk bruk av området.
2. Fangsttradisjoner i området.
Vedtak
Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering med følgende tilføyelse:
Styret ber forvalter jobbe videre med en prosjektbeskrivelse med mål om å være med
på MONA-prosjektet. Følgende tema i rekkefølge ble vurdert som aktuelle:
1. Sør-samisk bruk av området.
2. Fangsttradisjoner i området.

ST 13/2013 NP-2013-13 Saksframlegg Budsjett 2013 Fordeling av styrets egne
midler
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Vedtak
Nasjonalparkstyret gjør følgende enstemmig bevilgning av egne midler tildelt innenfor
tiltaksmidler post 1426.30:
1. Tiltak: - Restaurering av eksisterende bru ved Stor-Ismenningen. Første del av
restaureringen av Gjefsjøstien. Flerårig prosjekt. Totalt kr. 162.500.-. SNO’s
andel: kr. 79.900.-. Nasjonalparkstyrets andel: Kr. 82.600.-.
2. Tiltak: - Flerårig prosjekt etter egen tiltaksplan for innfallsport Skjækra LVO og
Blåfjella/Skjækerfjella NP utarbeidet av Steinkjer kommuneskoger. Egen
prosjektbeskrivelse.
Nasjonalparkstyrets bevilgning: Kr. 42.000.-.
3. Tiltak: - Grong kommune ønsker en innfallsport til nasjonalparken fra egen
kommune, har planlagt det via Trongen i Sandøldalen, ved avkjørsla til Gusli
skog. Egen prosjektbeskrivelse.
Nasjonalparkstyrets bevilgning: Kr. 60.000.-.
4. Tiltak: - Etablere en ny felles informasjonspunkt i samarbeid med Lierne
kommune i Mebygda - Sørli i tilknytting til opparbeiding av en plass for statue
over Frode Estil. Egen prosjektbeskrivelse.
Nasjonalparkstyrets bevilgning: Kr. 40.500.-.
5. Tiltak: - Flerårig prosjekt, Blåfjellstien, 2013 bru over Blåfjellelva. Egen
prosjektbeskrivelse.
Nasjonalparkstyrets bevilgning: Kr. 95.000.-.
6. Bruk av gjenstående midler kr. 79.900.-, vedtas etter framlagte saker i
nasjonalparkstyret.

ST 14/2013 NP-2013-14 Saksframlegg Klagesak fra Naturvernforbundet
Transport til utleiehytta i Almdalen Fjellstyrene i Lierne
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark og Lierne/Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig vedtak der klagene
fra Naturvernforbundet delvis tas til følge:
1. Klage på tillatelse til bruk av to “samtidige” snøscootere til kjøreoppdrag:
Klagen fra Naturvernforbundet tas ikke til følge med begrunnelse i
likebehandling av de HMS krav som stilles til det offentlige, som SNO og
tjenestekjøp hos fjellstyrene, når det utføres som oppdrag / betalt tjeneste.
2. Klage på tillatelse til bruk av «ikke navngitte» kjørere til oppdragene:
Klagen fra Naturvernforbundet tas til følge med begrunnelse i likebehandling da
dette er praksisen, noe som også gjør det enklere å føre kontroll av vedtaket.
3. Klage på «4-årig (3-årig) kjøretillatelse» til Almdalshytta:
Klagen fra Naturvernforbundet tas delvis til følge slik at Nasjonalparkstyret gjør
om vedtaket i AU-sak 2013/02 fra en flerårig tillatelse til en tillatelse gjeldende
fram til 30.04.13, og ber søker om å fremme en driftsplan for hele sin
virksomhet.
Begrunnelse for at man bare delvis tar dette til følge er fordi styret mener at
vedtaket ikke er feil, men i og med at søker har søknad om motorferdsel til flere
utleiehytter både i Lierne - og Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparker så hadde det
vært gunstig for alle parter med en samlet flerårig behandling av søkers
virksomhet gjennom en driftsplan.

ST 15/2013 NP-2013-15 Saksframlegg Klagesak fra Naturvernforbundet
Transport og uttak av trevirke Gjevsjø Per Ingemar Larsson
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark og Lierne/Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17.
desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig vedtak der klagene
fra Naturvernforbundet delvis tas til følge:
1. Klage på tillatelse til bruk av to “samtidige” snøscootere til kjøreoppdrag:
Klagen fra Naturvernforbundet tas ikke til følge med begrunnelse i
likebehandling av de HMS krav som stilles til det offentlige, som SNO og
tjenestekjøp hos fjellstyrene, når det utføres som oppdrag / betalt tjeneste.
2. Klage på tillatelse til bruk av «ikke navngitte» kjørere til oppdragene:
Klagen fra Naturvernforbundet tas til følge med begrunnelse i likebehandling da
dette er praksisen, noe som også gjør det enklere å føre kontroll av vedtaket.
3. Klage på «4-årig (3-årig) kjøretillatelse» til Almdalshytta:
Klagen fra Naturvernforbundet tas delvis til følge slik at Nasjonalparkstyret gjør
om vedtaket i AU-sak 2013/02 fra en flerårig tillatelse til en tillatelse gjeldende
fram til 30.04.13, og ber søker om å fremme en driftsplan for hele sin
virksomhet.
Begrunnelse for at man bare delvis tar dette til følge er fordi styret mener at
vedtaket ikke er feil, men i og med at søker har søknad om motorferdsel til flere
utleiehytter både i Lierne - og Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparker så hadde det
vært gunstig for alle parter med en samlet flerårig behandling av søkers
virksomhet gjennom en driftsplan.

ST 16/2013 NP-2013-16 Saksframlegg Driftsplan 2013 - 2015 Gjevsjø
eiendommen 73-1 Snåsa Blåfjella Skjækerfjella NP Per Ingemar Larsson
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013
Styrets behandling
Skajlg Åkerøy foreslo endre følgende firkantpunkt:
“Inntil 10 kubikk uttak av trevirke ca. hvert femte (5.) år”, til:
“Inntil 10 kubikk uttak av trevirke innenfor dispensasjonsperioden”.
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
 Driftsplanen for Gjefsjø Vestre, g.nr 73 / b.nr 1, godkjennes som driftsplan for
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark i
perioden 2013 – 2015.
 Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke, til
tømmer som skal sages på gården og brukes til vedlikeholds materiell, og til ved
til eget bruk og til salg på utleiehytte og private hytter på eiendommen.
 Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter
i forbindelse med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport
av materialer og utstyr til den ubebodde fjellgården
 Dispensasjonen gjelder for 3 år til 30. april 2015.
 Dispensasjonen gjelder for følgende forhold:
 Inntil 10 kubikk uttak av trevirke innenfor dispensasjonsperioden.
 Inntil 3 dg uttransportering av trevirke de årene det er uttak av trevirke.
 Inntil 10 turer fordelt på 2 snøscootere (5 turer pr. snøscooter) for
samtidig transport av frakt av utstyr, tilsyn og vedlikehold på vinterstid.
 Gjelder for kjørerne; - Per Ingemar Larsson, Jorid Klev, Linn Marita
Larsson, Bård Helge Larsson.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
 Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen som befinner seg innenfor
nasjonalparkens grenser.
 Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av
denne.
 Grunneiers tillatelse og kommunal godkjenning, der det er relevant, må også
innhentes før tiltakene 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
Ut i fra tidligere praksis med årlige søknader uten driftsplan, har det gjennom en lang
prosess med utvikling av mal for driftsplan og retningslinjer for godkjenning av
driftsplanene, vist at uttaket av trevirke og transportbehovet står i forhold til den
aktiviteten som er aktuell for å holde den ubebodde fjellgården i hevd ved drift og
vedlikehold.

ST 17/2013 NP-2013-17 Saksframlegg Driftsplan for Holden fjellgård
Statskog SF
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
 Driftsplanen for Holden Fjellgård, g.nr 72 / b.nr 1, godkjennes som driftsplan for
eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark i
perioden 2013 – 2015.
 Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 2.3 a) for uttak av trevirke til
ved til eget bruk og til utleiehytter på eiendommen.
 Det gis dispensasjon fra verneforskriften § 3 pkt. 6.3 b) for å benytte snøscooter
i forbindelse med transport av trevirke i forbindelse med hogsten, og til transport
av materialer og utstyr til fjellgården i forbindelse med tilsyn og vedlikehold og til
transport / frakt til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med setringen om
sommeren, jfr. beskrivelsen i driftsplanen.
 Dispensasjonen gjelder for 3 år til 30. april 2015.
 Dispensasjonen gjelder for følgende forhold:
 Inntil 12 kubikk uttak av trevirke hvert år.
 Inntil 4 dg uttransportering av trevirke i nærheten av gården.
 Inntil 26 turer for transport med snøscooter samlet for all aktivitet inne på
Holden; - for frakt av leietakere, utstyr, tilsyn og vedlikehold på vinterstid,
og til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med setringen.
 Gjelder for kjører; - Leif Kåre Bergli.
 Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
 Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen som befinner seg innenfor
nasjonalparkens grenser.
 Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av
denne.
 Grunneiers tillatelse og kommunal godkjenning, der det er relevant, må også
innhentes før tiltakene 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
Arbeidet med driftsplan for Holden har ført til at aktiviteten fremmes gjennom en
driftsplan og en søker i stede for tre som før. Dette gir større mulighet for samordning
og se behovene samlet og i helhet for hele virksomheten. Ut i fra det beskrevne
behovet i driftsplanen så har man etter samordning redusert transportbehovet med ti
(10) turer og gitt en ramme for all aktivitet på Holden. Erfaringene med dette må

evalueres før man går på en ny driftsplanperiode.
Uttaket av ved er større enn ved enkelt hytter ut i fra den aktiviteten som er beskrevet i
driftsplanen. Dette begrunnes med at hogsten skjer delvis langs gjerdet/dyrkajorda og
delvis i det tette skogområdet mot Holdeshatten. Statskog har også ansvar for
framkjøring av ved også til NTT åremålsleiet hytte. Hogstformen er plukkhogst/tynning.
I tillegg vil hogsten hindre gjengroing av området nær gården og opprettholde
landskapet slik det var på vernetidspunktet. En kan derfor ikke se at dette tiltaket vil
forringe verneverdiene.

ST 18/2013 NP-2013-18 Saksframlegg Driftsplan for Løvsjølia Vestre Heidi
Totsås og Olav Weglo
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig
resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige
vedtak:













Driftsplanen for Løvsjølia Vestre, g.nr 20 / b.nr 4, godkjennes som driftsplan for
eiendommens aktivitet i Lierne / Lijre nasjonalpark i perioden 2013 – 2015.
Det gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse
med transport av ved, materialer og utstyr til hytte, drift av utleiehytter og tilsyn
med båt.
Dispensasjonen gjelder for 3 år til 30. april 2015.
Dispensasjonen gjelder for følgende forhold:
 Rørtjønnhytta:
 Fire (4) turer med snøskuter for innkjøring av bagasje og utstyr,
samt generell drift / tilsyn med hytta pr. år.
 Blanktjønnhytta:
 To (2) dager for å frakte inn 1,5 favn ved pr. år.
 Seksten (16) turer med snøskuter for innkjøring av bagasje og
utstyr, samt generell drift / tilsyn med hytta pr år.
 Båtbruk:
 To (2) turer for eventuell flytting, vedlikehold, reparasjon av båt pr.
år.
Tillatelsen gjelder til og med 30. april hvert år.
Tillatelsen gjelder bare for den delen av kjøretraséen som befinner seg innenfor
nasjonalparkens grenser.
Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av
denne.
Grunneiers tillatelse og kommunal godkjenning, der det er relevant, må også
innhentes før tiltakene 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
Ut i fra tidligere praksis med årlige søknader uten driftsplan, har det gjennom en lang
prosess med utvikling av mal for driftsplan og retningslinjer for godkjenning av
driftsplanene, vist at transportbehovet er redusert med 8 turer og 2 dager, gjennom en
samordning og helhetlig vurdering av transporten i området, ikke bare ut i fra eier /
utleier, men også i samordning med leietaker.

ST 19/2013 NP-2013-19 Saksframlegg Distriktsplan for Skæhkere Sitje som
grunnlag for dispensasjoner i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
1. Nasjonalparkstyret tar distriktsplanen, med vedlagt kartgrunnlag, for Skæhere
Sijte til etterretning og legger den til grunn for dispensasjon fra verneforskriften §
3 pkt. 6.3 bokstav:
c) for bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift.
e) bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med utøving av
reindrift.
h), for barmarkskjøring for nødvendig person- og godstransport til og fra
reindriftens sommerboplasser ved Hattjønnin.
2. Dispensasjonen gjelder ut 2015 (kommunestyrevalgperioden), behandles
eventuelt på nytt hvis det legges fram en ny distriktsplan tidligere.
Begrunnelse
Distriktsplanen med vedlagt kartgrunnlag er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan
gi dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 bokstavene c), e) og h).

ST 20/2013 NP-2013-20 Saksframlegg Disp Skjækra LVO Oppføring av
uthus-anneks ved Stortjønna 157-2 Steinkjer Hilde Saur Brandtsegg og Ole
Andreas Brandtsegg
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde §
3 pkt. 1.3 bokstav a) har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
1. Hilde Saur Brandtsegg og Ole Andreas Brandtsegg, festeavtale gbnr 157/2/4,
gis dispensasjon til utvidelse av eksiterende bygningsmasse / uthus / anneks
innenfor følgende rammer:
a. Uthus / anneks skal bygges i harmonisk enhet med hytta på flat /
svakhellende terreng.
b. Ytre mål 4m x 5 m, gesims- og mønehøyde henholdsvis 2m og 3 m. Bebygd
areal BYA = 20 m².
c. Skal benyttes til soverom, bod og toalett.
d. Veggene kles med bruntonet villmarkspanel og taket tekkes med torv.
e. Hytteenheten skal bygges innenfor et totalt bebygd areal BYA = 63,5 m².
2. Hilde Saur Brandtsegg og Ole Andreas Brandtsegg må dokumentere
ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler,
av uthus / anneks med det utførte arbeidet.
3. Forvaltningsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i
forskrift om vern av Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde.
4. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven.
5. Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tiltaket iverksettes.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav a).

ST 21/2013 NP-2013-21 Saksframlegg Disp Skjækra LVO Oppføring av
anneks ved Stortjønna 157-2-15 Steinkjer Kolbjørn Skaufel
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013
Styrets behandling
Styret valgte å drøfte sak 21 og sak 22 under ett på grunn av temaet:
- bygging av plattinger i verneområdene.
Styret ønsker å være restriktiv til bygging av plattinger innenfor verneområdene.
Samtidig ønsker styret å markere en forskjell på rene fritidsboliger som i sak 21 mot
mer permanente boliger som står på sommerboplassene til reindriftsutøverne i sak 22.
Styret ønsker også å markere en forskjell mellom fritidsboliger og boliger i
næringssammenheng.
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde §
3 pkt. 1.3 bokstav a) har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
1. Kolbjørn Skaufel, festeavtale gbnr 157/2/15, gis dispensasjon til å erstatte
gammelt anneks med nytt, og utvidelse av eksiterende bygningsmasse innenfor
følgende rammer:
a. Nytt anneks med ytre mål 4m x 6,5 m, mønehøyde 3,5 m. Bebygd areal BYA
= 26 m².
b. Skal benyttes til soverom, bod og toalett.
c. Oppføres i laftet tømmer i stil med hytta.
d. Hytteenheten skal bygges innenfor et totalt bebygd areal BYA = 66 m².
e. Eksiterende anneks skal rives.
2. Kolbjørn Skaufel gis ikke dispensasjon for å bygge terrassen som er på
tegningene, men ikke beskrevet i søknaden.
3. Kolbjørn Skaufel må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode
bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av anneks med det utførte arbeidet.
4. Forvaltningsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i
forskrift om vern av Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde.
5. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven.
6. Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tiltaket iverksettes.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav a).

ST 22/2013 NP-2013-22 Saksframlegg Disp Blåfjella-Skjækerfjella NP
Oppføring av vedbu og platting til hytte i Høkla Lierne Aina Bye og Bengt
Åke Jåma
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013
Styrets behandling
Styret valgte å drøfte sak 21 og sak 22 under ett på grunn av temaet:
- bygging av plattinger i verneområdene.
Styret ønsker å være restriktiv til bygging av plattinger innenfor verneområdene.
Samtidig ønsker styret å markere en forskjell på rene fritidsboliger som i sak 21, mot
mer permanente boliger som står på sommerboplassene til reindriftsutøverne i sak 22.
Styret ønsker også å markere en forskjell mellom fritidsboliger og boliger i
næringssammenheng.
Med bakgrunn i denne prinsipielle forskjellen foreslo Eva Anette Wilks at Bengt Åke
Jåma og Aina Bye gis dispensasjon for å bygge den omsøkte plattingen som er på
tegningene. Noe resten av styret sluttet seg til.
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark § 3 pkt. 1.3
bokstav d) har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
1. Bengt Åke Jåma og Aina Bye, gjeterhytte ved Såalegorre/Høkla, gis
dispensasjon til å utvide eksiterende bygningsmasse innenfor følgende rammer:
a. Vedbu med ytre mål 2,5 m x 2,1 m. Bebygd areal BYA = 5,25 m².
b. Bygges i samme stil som gjeterhytta.
c. Hytteenheten skal bygges innenfor et totalt bebygd areal BYA = 24,25 m².
2. Bengt Åke Jåma og Aina Bye gis dispensasjon for å bygge den omsøkte
plattingen som er på tegningene.
3. Bengt Åke Jåma og Aina Bye må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram
minst tre gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av gjeterhytta med vedbua.
4. Forvaltningsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i
forskrift om vern av Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark.
5. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven.
6. Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tiltaket iverksettes.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 bokstav d). Styret ønsker å være
restriktiv til bygging av plattinger innenfor verneområdene. Samtidig ønsker styret å
markere en forskjell på rene fritidsboliger, mot mer permanente boliger som står på
sommerboplassene til reindriftsutøverne. Styret ønsker også å markere en forskjell
mellom fritidsboliger og boliger i næringssammenheng.

ST 23/2013 NP-2013-23 Saksframlegg Disp Blåfjella-Skjækerfjella NP
Landingstillatelse med helikopter Hattønnin Forskning produktivitet i
reindrifta NINA
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 (jfr. § 4 i verneforskriften for BlåfjellaSkjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark «Generelle dispensasjonsbestemmelser»)
har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
1. Norsk institutt for naturforskning (NINA) gis tillatelse til å benytte luftfartøy for å
frakte inn utstyr til sommerboplassen til Skjækerfjell reinbeitedistrikt ved
Hattjønnin, Skjækerfjella i Snåsa kommune.
2. Dispensasjonen gjelder for to (2) turer
3. Dispensasjonen gjelder i perioden 1. juli – 31. juli 2013.
4. Før flyvingen finner sted skal lokalt lensmannskontor i Snåsa kommune varsles.
5. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold av
denne.
6. Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
innhentes før tiltaket kan iverksettes.
7. En kortfattet rapport om datoer og tidspunkt for flyvingen sendes
Nasjonalparkstyret, ved Nasjonalparkforvalter, umiddelbart etter at oppdraget er
gjennomført, og senest innen 1. oktober 2013.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i § 48 og knytter det til at det ikke strider mot formålet med vernet
eller påvirker verneverdiene vesentlig. Innstillingen er i tråd med tidligere vedtak gjort
med samme formål.

ST 24/2013 NP-2013-24 Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella NP Betinget
landingstillatelse i 2013 ved skadefellingstillatelse for fredet rovvilt Verdal
kommune
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 14.06.2013

Vedtak
Med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven, (jf. § 4 “Generelle
dispensasjonsbestemmelser” i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/LåarteSkæhkere nasjonalpark) har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
1. Innherred samkommune gis en betinget tillatelse til landing med helikopter i
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparker i forbindelse med transport av kommunalt
fellingslag i Verdal kommune.
2. Snåsa kommune gis en betinget tillatelse til landing med helikopter i
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparker i forbindelse med transport av kommunalt
fellingslag i Snåsa kommune.
3. Iverksettelsen av dispensasjonen delegeres til Nasjonalparkforvalter dersom
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag eller Direktoratet for naturforvaltning tildeler
skadefellingstillatelse for fredet rovvilt og bruk at helikopter er relevant med hen
hold til transport av fellingslag.
4. Dispensasjonen gjelder fra 15. juni til 15. september.
5. Før flyvingen finner sted skal lokalt lensmannskontor i den aktuelle kommunen
varsles.
6. En kortfattet rapport om datoer, tidspunkt og rute for flyvingen sendes
Nasjonalparkstyret, ved Nasjonalparkforvalter, umiddelbart etter at oppdraget er
gjennomført, og senest innen 1. oktober 2013.

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 det betinger at søkeren har fått
fellingstillatelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag eller Direktoratet for
Naturforvaltning og vurderer derfor at tiltaket ikke er i strid mot formålet med vern og
ikke forringer verneverdiene nevneverdig.
For å få en effektiv iverksettelse av fellingstillatelsen delegeres det til
nasjonalparkforvalter å vurdere om bruk at helikopter er relevant med hen hold til
transport av fellingslag og å iverksette delegasjonen dersom Fylkesmannen i NordTrøndelag eller Direktoratet for naturforvaltning tildeler skadefellingstillatelse for fredet
rovvilt.

