Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret
Saemien Sitje
18.09.2013
10:00 – 13:00

Møtet startet med en orientering og omvisning på Saemien Sitje av Birgitta Fossum og Susanne
Lyngman.
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Alf Robert Arvasli
Leder
Vigdis Hjulstad Belbo
Nestleder
Eva Anette Wilks
Medlem
Bjørn Iversen (møtte kl. 11:00) Medlem
Skjalg Åkerøy
Medlem
Susanne Lyngman
Medlem
Odd Bjørnar Bjørkås
Medlem

Representerer
1738 Lierne
1736 Snåsa
SAMETINGET
1721 Verdal
1742 Grong
SAMETINGET
SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Bjørn Arild Gram
Medlem
Anne Marit Mevassvik
Medlem
Kjell Jøran Jåma
Medlem

Representerer
1702 Steinkjer
N-T Fylkeskommune
SAMETINGET

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Grete Bækken Mollan
Bjørn Arild Gram

Representerer
1702 Steinkjer

Merknader
Det var kalt inn vararepresentant for Anne Marit Mevassvik, Tor Erik Jensen, men han har også
meldt forfall. Kjell Jøran Jåma ble det ikke kalt inn vararepresentant for da han ikke hadde
meldt forfall.
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 Anette Wilks

______________________
Bjørn Iversen

______________________
Skjalg Åkerøy

_______________________
Susanne Lyngman

______________________
Odd Bjørnar Bjørkås

______________________
Grete Bækken Mollan

Saksliste
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kommuner Nordland

2013/155

RS
19/2013

Referat etter befaring utbedring av kjøreskader i
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20/2013

Melding om ønske om mer aktivt arbeid med
besøksforvaltning i norske nasjonalparker
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Rapport NP-2013-23 Melding om vedtak
Dispensasjon i Blåfjella-Skjækerfjella NP
Landingstillatelse med helikopter Hattjønnin NINA
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Oversendelse av melding om motorisert ferdsel
med ATV i Verdal over Blåfjella / Skjækerfjella
nasjonalpark til Harbakvollen
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Melding om ferdigstillelse av tilbygg fritidsbolig
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RS
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Oppnevning av nytt varamedlem til
nasjonalparkstyret for BlåfjellaSkjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og
Lierne/Lijre nasjonalpark i Nord-Trøndelag fylke

2013/155

ST
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NP-2013-27 Budsjettsak Tilskudd til overvåking utfisking av kandarøye i Klokkartjønna i Blåfjella
Skjækerfjella nasjonalpark Fiskeforvalter FMNT

2013/5862

ST
28/2013

NP-28-2013-648 Klagesak fra
Naturvernforbundet Dispensasjon Blåfjella
Skjækerfjella NP Driftsplan 2013-2018 for Holden
Fjellgård 72-1

2013/648

ST
29/2013

NP-29-2013-658 Klagesak fra
Naturvernforbundet Dispensasjon Lierne NP
Driftsplan 2013-2015 Løvsjølia Vestre

2013/658

ST 25/2013 NP-25-2013 Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra tidligere møter
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 18.09.2013

Vedtak
1. Protokoll fra forrige møte 02/2013 i nasjonalparkstyret den 14.06.13 godkjennes.
2. Protokoll fra møte 04/2013 i nasjonalparkstyret arbeidsutvalg den 25.06.13
godkjennes.
3. Protokoll fra møte 05/2013 i nasjonalparkstyret arbeidsutvalg den 01.09.13
godkjennes.

ST 26/2013 NP-2013-26 Saksframlegg
Referatsaker til møtet i nasjonalparkstyret 18.09.13
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 18.09.2013
Nasjonalparkstyrets behandling:
Nasjonalparkforvalter la fram et nytt referat i møtet:
25/2013

Invitasjon til nasjonalparkkonferansen 2013 i Trondheim
den 5. november.

2013/155

Styreleder tok en gjennomgang på hvem som ønsker å delta på konferansen:
- Alf Robert Arvasli
- Vigdis Hjulstad Belbo
- Skjalg Åkerøy
- Susanne Lyngman
- Eva Anette Wilks
- Odd Bjørnar Bjørkås
Den enkelte må melde seg på selv på Miljødirektoratets hjemmeside.
Eva Annette Wilks tok om spørsmål om tapt arbeidsfortjeneste når en deltar på
konferansen. Nasjonalparkforvalter redegjorde for praksisen. Styreleder slo fast at på
denne konferansen gis det tapt arbeidsfortjeneste for de selvstendige næringsdrivende
som ønsker å delta. Arbeidsutvalget avklarer dette spørsmålet ved senere anledninger.
Vedtak
1. Nasjonalparkstyret tar de framlagte referatene til orientering.
2. Nasjonalparkstyret vedtok følgende under behandlingen av deltagelsen på
nasjonalparkkonferansen:
a. Den enkelte melder seg på selv på Miljødirektoratets hjemmeside.
b. Det gis tapt arbeidsfortjeneste for de selvstendige næringsdrivende som
ønsker å delta.










RS 18/2013
Kopi av oppheving av vedtak om dispensasjon fra forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde Saltdal og
Rana kommuner Nordland
RS 19/2013
Referat etter befaring utbedring av kjøreskader i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, Røstad Entreprenør AS og NTE
RS 20/2013
Melding om ønske om mer aktivt arbeid med besøksforvaltning i norske nasjonalparker
RS 21/2013
Rapport NP-2013-23 Melding om vedtak Dispensasjon i Blåfjella-Skjækerfjella NP Landingstillatelse med helikopter
Hattjønnin NINA
RS 22/2013
Oversendelse av melding om motorisert ferdsel med ATV i Verdal over Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark til
Harbakvollen
RS 23/2013
Melding om ferdigstillelse av tilbygg fritidsbolig 157/2 Steinkjer kommune Snorre Bjartnes
RS 24/2013
Oppnevning av nytt varamedlem til nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark og
Lierne/Lijre nasjonalpark i Nord-Trøndelag fylke
RS 25/2013
Invitasjon til nasjonalparkkonferansen 2013 i Trondheim den 5. november.

ST 27/2013 NP-2013-27 Budsjettsak Tilskudd til overvåking - utfisking av
kandarøye i Klokkartjønna i Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark
Fiskeforvalter FMNT
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 18.09.2013

Vedtak
Nasjonalparkstyret gjør følgende bevilgninger av egne midler tildelt innenfor
tiltaksmidler post 1426.30:
1. Tilskudd til Fiskeforvalter og Statskog for å gjennomføre overvåking / utfisking av
kanadarøye i Klokkartjønn, Snåsa. Total prosjektkostnad kr. 20.000.-.
Nasjonalparkstyrets bevilgning: Kr. 20.000.-.

ST 28/2013 NP-28-2013-648 Klagesak fra Naturvernforbundet Dispensasjon
Blåfjella Skjækerfjella NP Driftsplan 2013-2018 for Holden Fjellgård 72-1
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 18.09.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig vedtak:
1. Klager på tillatelsen til omfanget av hogsten:
Klagen fra Naturvernforbundet tas ikke til følge. Saken sendes over til
Miljøverndepartementet.
Begrunnelse pkt. 1:
Styret mener det foreligger spesielle forhold i denne saken. Driften av en av de
ubebodde fjellgårdene som ble innlemmet i parken, må vurderes særskilt og ikke
vurderes på samme måte som praksisen er med private hytter.
Driftsplanen gjelder driften av en ubebodd fjellgård med mange hus som skal driftes og
vedlikeholdes både sommer som vinter, og hvor det leveres ved til utleiehytter på
eiendommen, blant annet til Turistforeningen som har en av hyttene på åremålsleie. I
tillegg har Leif Kåre Bergli som leier gården til beite og seterdrift om sommeren, planer
om å utvide virksomheten i forhold til reiselivsvirksomheten, noe som vil føre til et økt
vedforbruk.
Hogsten vil delvis skje innenfor det som tidligere var driftsområdet for fjellgården, langs
gjerdet/dyrkajorda og delvis i det tette skogområdet mot Holdeshatten. Det er derfor
ikke snakk om uberørte naturområder.
En kan derfor ikke se at hogstformen som er plukkhogst/tynning og motorferdselen i
forbindelse med vedhogsten som skjer i nærområdet til gården vil føre til irreversible
skader på verneverdiene. 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.
Forvaltningsplanen sier at vedbehov ut over 2 m³ kan tillates kjørt inn med snøscooter
eller behandles enkeltvis ved søknad. I dette tilfelle mener styret at det er en dårlig
løsning da fjellgården ligger flere mil unna bygda, som må transporteres med
snøscooter i stede for at dette foregår i nærområdet til gården.

Klager på tillatelsen til omfanget av hogsten:
Klagen fra Naturvernforbundet tas ikke til følge. Saken sendes over til
Miljøverndepartementet.

Begrunnelse pkt. 2:
Styret har foretatt en konkret vurdering av kjøreomfanget, basert på behovet for driften

ved den ubebodde fjellgården, det gjelder utleie, setring, vedlikeholdsarbeid og økt
reiselivsvirksomhet.
Naturvernforbundet viser til at det i saksframlegget beskrives en samordning som har
ført til et redusert behov på 10 turer, samtidig som det vises til at det ble kjørt 27 turer
siste sesong. Her må en beklage at saksframlegget kan være litt misvisende. Når det
vises til en reduksjon av behovet på 10 turer pga samordning, så er det i forhold til
omsøkte turer på til sammen 36 turer fordelt på 3 forskjellige kjørere. Årsaken til at det
ble kjørt mindre enn innvilget antall, er bl.a. at to av kjørerne avsluttet / reduserte sine
oppdrag pga høy alder og dårlig helse. Dette har ført til at Statskog SF har inngått
avtale med Leif Kåre Bergli om å samle all transport til han og det at han kan se all
virksomhet under ett, har ført til den samordning og reduksjonen av antall turer som går
fram av driftsplanen. I tillegg fanger dette også opp den planlagte økte aktivitet som
ellers kanskje har ført til flere enkelt søknader. Styret mener derfor at det er en nøktern
vurdering av aktiviteten, som er lagt til grunn for omfanget.
Det er også et ønske om å legge tillatelsene som Turistforeningen har, inn under den
samme avtalen med Leif Kåre Bergli, noe som kan føre til ytterligere samordning av
kjøreomfanget.
Styret mener også at det er liten fare for presedens i denne saken da det er få
ubebodde fjellgårder innenfor nasjonalparken, og de bebodde fjellgårdene er holdt
utenfor parkgrensene.

ST 29/2013 NP-29-2013-658 Klagesak fra Naturvernforbundet Dispensasjon
Lierne NP Driftsplan 2013-2015 Løvsjølia Vestre
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 18.09.2013
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Nasjonalparkstyret delvis tatt klagen fra Naturvernforbundet til følge og endret vedtaket
fra sak 2013/18 til følgende:














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 samlet for følgende formål:
o Drift og vedlikehold av Rørtjønnhytta
o Drift og vedlikehold av Blanktjønnhytta
o Transport av ved til begge hyttene
o Drift og vedlikehold av båt
Det gis følgende dispensasjon:
o To (2) dager til innkjøring av ved til begge hyttene.
o Tyve (20) turer til drift og vedlikehold av hyttene og båt.
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
Styret har foretatt en konkret vurdering av kjøreomfanget, basert på beskrevet
behov for driften av utleievirksomheten til Løvsjølia Vestre. Her har man fått den
næringsdrivende til å se på sin virksomhet med det formålet å samordne behovet
for dispensasjon slik at man holder det på et minimum, men samtidig gir
rammebetingelser slik at næringsaktiviteten kan utøves slik det er lagt vekt på fra
myndighetenes side og beskrevet i forvaltningsplanen. Styret har vurdert dette
hensynet opp i mot verneformålet og påvirkningen på verneverdiene.
Styret har endret sitt vedtak fordi klageprosessen har ført til et bedre vedtak med
større fleksibilitet og samordning slik at man har redusert dispensasjonsbehovet
ytterligere.

