Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret
Auditoriet / Lite møterom, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
27.11.2013
12:30 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Alf Robert Arvasli
Leder
Vigdis Hjulstad Belbo
Nestleder
Eva Anette Wilks
Medlem
Bjørn Iversen
Medlem
Skjalg Åkerøy
Medlem
Susanne Lyngman
Medlem
Kjell Jøran Jåma
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
Odd Bjørnar Bjørkås
Medlem

Representerer
1702 Steinkjer
NTFK
SAMETINGET

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Grete Bækken Mollan
Bjørn Arild Gram
Lars Alvar Thomasson
Odd Bjørnar Bjørkås

Representerer
1702 Steinkjer
SAMETINGET

Merknader
Det var kalt inn vararepresentant for Anne Marit Mevassvik, Tor Erik Jensen, men han har også
meldt forfall.
Representanter fra Sporbryter AS møtte og ville legge fram sin sak NP-2013/38, men møte
bestemte at de ikke fikk talerett i møtet. Midt i saksbehandlingen av saken forlot de møtet.
Susanne Lyngman orienterte at hun ikke tok gjenvalg til nasjonalparkstyret, slik at hun regnet
med at dette var hennes siste møte og takket for seg.

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

_______________________
Kjell Jøran Lyngman

______________________
Susanne Lyngman

______________________
Lars Alvar Thomasson

______________________
Grete Bækken Mollan
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ST
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ST 30/2013 NP-2013-30 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra tidligere
møter
Forvalters tilrådning
1. Protokoll fra forrige møte 03/2013 i nasjonalparkstyret den 18.09.13 godkjennes.

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 27.11.2013

Vedtak
1. Protokoll fra forrige møte 03/2013 i nasjonalparkstyret den 18.09.13 godkjennes.

ST 31/2013 NP-2013-31 Saksframlegg Referatsaker til møtet i
nasjonalparkstyret 27-11-13
Forvalters tilrådning
Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering.

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 27.11.2013
Vedtak
Nasjonalparkstyret tok referatene til orientering.
RS 26/2013 Oppnevning av medlem til Nasjonalparkstyrene
RS 27/2013 Delegasjon av myndighet etter naturmangfoldloven § 34 sjette ledd til
miljødirektoratet
RS 28/2013 Tilbakemelding Melding om vedtak Klagesak fra Naturvernforbundet
Dispensasjon Blåfjella Skjækerfjella NP Driftsplan 2013-2018 for Holden Fjellgård
72-1
RS 29/2013 Bestilling av foto/video til interaktiv produksjon om Norges
nasjonalparker
RS 30/2013 SNO Supplerende tildelingsbrev post 1427.21 Registrering av
tradisjonell samisk naturbruk i nasjonalparkene Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
RS 31/2013 NP-2012/24 Melding om vedtak Budsjettregulering 2012 for
Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre Bevilgning til
informasjonsstrategi og informasjonstiltak
RS 32/2013 Kopi av avgjørelse i klagesak om bruk av ATV med belter snøskuter
eller bandvogn ved frakt av elg i Sjunkhatten nasjonalpark

ST 32/2013 NP-2013-32 Bestillingsdialog 2013 status og omdisponeringer av
tiltaksmidler
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i vedtektene til styret har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig
vedtak om disponering av tiltaksmidlene i bestillingsdialogen med SNO i 2013:
1. Nasjonalparkstyret tar den framlagte statusrapporten til etterretning.
2. Nasjonalparkstyret korrigerer tildeling til innfallsporten i Trongen Grong kommune til kr.
50.000.-.
3. Nasjonalparkstyret korrigerer tildeling til innfallsporten i Medbygda Lierne kommune til
kr. 30.500.-.
4. Nasjonalparkstyret gir Fjellstyrene i Lierne, prosjekt Blåfjellbrua, en bevilgning på kr.
19.000.-, av styrets egne midler ut over det som er rammen i bestillingsdialogen.
5. Nytt tiltak. Nasjonalparkstyret gir Steinkjer kommuneskoger, prosjekt Bru over
Skjækerdammen, en bevilgning på kr. 21.000.-, av styrets egne midler i tillegg til kr.
38.000.-, som SNO tildeler innenfor rammen av bestillingsdialogen.
6. Nasjonalparkstyret bevilger resterende av styrets egne midler til innkjøp av materialer,
geo-nett og klopper, som skal brukes på flerårige prosjekt som blir prioritert i
bestillingsdialogen for 2014.
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Vedtak
Med hjemmel i vedtektene til styret har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig
vedtak om disponering av tiltaksmidlene i bestillingsdialogen med SNO i 2013:
1. Nasjonalparkstyret tar den framlagte statusrapporten til etterretning.
2. Nasjonalparkstyret korrigerer tildeling til innfallsporten i Trongen Grong kommune til kr.
50.000.-.
3. Nasjonalparkstyret korrigerer tildeling til innfallsporten i Medbygda Lierne kommune til
kr. 30.500.-.
4. Nasjonalparkstyret gir Fjellstyrene i Lierne, prosjekt Blåfjellbrua, en bevilgning på kr.
19.000.-, av styrets egne midler ut over det som er rammen i bestillingsdialogen.
5. Nytt tiltak. Nasjonalparkstyret gir Steinkjer kommuneskoger, prosjekt Bru over
Skjækerdammen, en bevilgning på kr. 21.000.-, av styrets egne midler i tillegg til kr.
38.000.-, som SNO tildeler innenfor rammen av bestillingsdialogen.
6. Nasjonalparkstyret bevilger resterende av styrets egne midler til innkjøp av materialer,
geo-nett og klopper, som skal brukes på flerårige prosjekt som blir prioritert i
bestillingsdialogen for 2014.

ST 33/2013 NP-2013-33 Saksframlegg Budsjett 2013 Fordeling av styrets egne
midler
Forvalters tilrådning
Nasjonalparkstyret gjør følgende enstemmig bevilgning av egne midler tildelt innenfor
tiltaksmidler post 1426.30:
1. Nasjonalparkstyret gir Fjellstyrene i Lierne, prosjekt Blåfjellbrua, en bevilgning på kr.
19.000.-, av styrets egne midler ut over det som er rammen i bestillingsdialogen.
2. Nytt tiltak. Nasjonalparkstyret gir Steinkjer kommuneskoger, prosjekt Bru over
Skjækerdammen, en bevilgning på kr. 21.000.-, av styrets egne midler i tillegg til kr.
38.000.-, som SNO tildeler innenfor rammen av bestillingsdialogen.
3. Nytt tiltak: Kartlegging av «fjellmyrløper» sammen med fylkesmannen i Nord-Trøndelag
med halv del hver på kr. 35.000.-.
4. Nasjonalparkstyret bevilger resterende av styrets egne midler på kr. 20.000.-, til innkjøp
av materialer, geo-nett og klopper, som skal brukes på flerårige prosjekt som blir
prioritert i bestillingsdialogen for 2014.
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Vedtak
Nasjonalparkstyret gjør følgende enstemmig bevilgning av egne midler tildelt innenfor
tiltaksmidler post 1426.30:
1. Nasjonalparkstyret gir Fjellstyrene i Lierne, prosjekt Blåfjellbrua, en bevilgning på kr.
19.000.-, av styrets egne midler ut over det som er rammen i bestillingsdialogen.
2. Nytt tiltak. Nasjonalparkstyret gir Steinkjer kommuneskoger, prosjekt Bru over
Skjækerdammen, en bevilgning på kr. 21.000.-, av styrets egne midler i tillegg til kr.
38.000.-, som SNO tildeler innenfor rammen av bestillingsdialogen.
3. Nytt tiltak: Kartlegging av «fjellmyrløper» sammen med fylkesmannen i Nord-Trøndelag
med halv del hver på kr. 35.000.-.
4. Nasjonalparkstyret bevilger resterende av styrets egne midler på kr. 20.000.-, til innkjøp
av materialer, geo-nett og klopper, som skal brukes på flerårige prosjekt som blir
prioritert i bestillingsdialogen for 2014.

ST 34/2013 NP-2013/34 Saksframlegg Rapport ferdigbefaring Oppretting av
kjørespor etter belte gravemaskin fra Grønningen til Grønlivatnet NTE og
Røstad Entreprenør AS
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
1. Nasjonalparkstyret tar rapporten fra Snåsa fjellstyres og SNO sin konklusjon om
at jobben er utført tilfredsstillende av NTE Nett AS og Røstad Entreprenør AS, til
etterretning og avslutter med dette saken.
2. Nasjonalparkstyret vil be NTE om å dekke Snåsa fjellstyre sine kostnader med
befaringen etter tilsendt faktura.
Begrunnelse:
Vedtaket gjøres med bakgrunn i at den motoriserte ferdselen har vært gjennomført
innenfor den gitte dispensasjon, at befaringen rett etter at arbeidet ble gjort i 2010 og
ferdigbefaringen i 2013 har konkludert med at kjøringen har vært så skånsom som
mulig, og at det nå er foretatt en tilfredsstillende oppretting/tilbakeføring.
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Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
3. Nasjonalparkstyret tar rapporten fra Snåsa fjellstyres og SNO sin konklusjon om
at jobben er utført tilfredsstillende av NTE Nett AS og Røstad Entreprenør AS, til
etterretning og avslutter med dette saken.
4. Nasjonalparkstyret vil be NTE om å dekke Snåsa fjellstyre sine kostnader med
befaringen etter tilsendt faktura.
Begrunnelse:
Vedtaket gjøres med bakgrunn i at den motoriserte ferdselen har vært gjennomført
innenfor den gitte dispensasjon, at befaringen rett etter at arbeidet ble gjort i 2010 og
ferdigbefaringen i 2013 har konkludert med at kjøringen har vært så skånsom som
mulig, og at det nå er foretatt en tilfredsstillende oppretting/tilbakeføring.

ST 35/2013 NP-2013/35 Saksframlegg Dispensasjon i Blåfjella - Skjækerfjella
NP Bygging av nødkommunikasjonsanlegg i Grong kommune Technogarden
Engineering Resources AS
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 andre alternativ har styret for
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker fattet følgende enstemmige vedtak:
1. Technogarden Engineering Resources AS gis dispensasjon til å bygge
basestasjon for nødnett:
a. På gnr 26/1 Sibirien på sørsiden av Sandøladalen, på et lite fjellplatå ca. 530
moh, 82 meter innenfor nasjonalparkgrensen jfr. vedlagt kart.
b. Gittermast med høyde 24 meter.
c. Utstyrshytte med grunnflate 4,8 m².
d. Anlegges uten vei, vann og avløp.
2. Anleggsperioden settes til etter medio august av hensyn til hekke- og yngletid for
sårbare arter.
3. Tillatelsen gjelder bare oppbyggingen av basestasjonen, eventuell behov for
andre dispensasjoner, som for eksempel motorisert ferdsel i byggeperioden må
fremmes som egen søknad når byggeperioden er fastlagt.
4. Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode
bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av basestasjonen med det utførte arbeidet.
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 naturmangfoldloven § 48 andre alternativ, og at søknaden er i
tråd med retningslinjene for nødnett som er sendt ut fra miljøverndepartementet, datert
14.11.12.
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Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 andre alternativ har styret for
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparker fattet følgende enstemmige vedtak:
7. Technogarden Engineering Resources AS gis dispensasjon til å bygge
basestasjon for nødnett:
a. På gnr 26/1 Sibirien på sørsiden av Sandøladalen, på et lite fjellplatå ca. 530
moh, 82 meter innenfor nasjonalparkgrensen jfr. vedlagt kart.
b. Gittermast med høyde 24 meter.
c. Utstyrshytte med grunnflate 4,8 m².
d. Anlegges uten vei, vann og avløp.
8. Anleggsperioden settes til etter medio august av hensyn til hekke- og yngletid for
sårbare arter.

9. Tillatelsen gjelder bare oppbyggingen av basestasjonen, eventuell behov for
andre dispensasjoner, som for eksempel motorisert ferdsel i byggeperioden må
fremmes som egen søknad når byggeperioden er fastlagt.
10. Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre gode
bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av basestasjonen med det utførte arbeidet.
11. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven.
12. 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 naturmangfoldloven § 48 andre alternativ, og at søknaden er i
tråd med retningslinjene for nødnett som er sendt ut fra miljøverndepartementet, datert
14.11.12.

ST 36/2013 NP-2013/36 Bestillingsdialog 2014 med Statens naturoppsyn SNO
og Blåfjella Skjækerfjella Lierne nasjonalparkstyre
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i vedtektene til styret har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig
vedtak om tiltak i bestillingsdialogen med SNO i 20143:
7. 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.
8. B- skjema i bestillingsdialogen:
a. I forbindelse med oppsyn/kontroll i 2014 ønskes det en spesiell fokus på både
snøskuterkjøring og barmarkskjøring i Skjækerdalen i Verdal.
b. Registering av gjerderester og gjerdematerialer som er en potensiell fare for vilt,
menneske og beitedyr. Be eierne om å fjerne og rydde opp.
c. 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.
d. Kartlegge og holde øye med utviklingen av «permanente leirplasser». I 2014
ønskes det en samlet oversikt om dette som egen sak for nasjonalparkstyret.
9. C- skjema i bestillingsdialogen, de flerårige tiltakene er satt opp i samme prioritert
rekkefølge som i 2013, og gjennomføres alt etter hvor mye tiltaksmidler en får tildelt,
nye tiltak som det er levert prosjektbeskrivelse på er med i prioriteringen, andre
innmeldte tiltak er oppført i en uprioritert liste i saksframlegget:
a. Flerårig prosjekt. 2014 botanisk kartlegging i Lierne nasjonalpark. HINT.
kr. 100.000.-.
b. Flerårig prosjekt. 2014 - utbedring av kjørespor sommerboplass Hatt-tjønnin og
rydding av flyttetrase fra gjerdeanlegg i Roktdalen og opp mot Storsvarthalleren.
Skæhkere Sijte. kr. 157.500.-.
c. Flerårig prosjekt. Gjefsjøstien, i 2014 klopplegging, rydding og merking,
kr. 140.000.-.
d. Flerårig prosjekt: Tiltaksplan for innfallsport Skjækra LVO og
Blåfjella/Skjækerfjella NP, bytte ut svillestien med klopper, ny gapahuk, benker,
rydding av vegetasjon,
kr. 227.000.-.
e. Flerårig prosjekt: 2014 Sluttføring av prosjekt Lakavass-stien, geo-nett,
klopplegging og en enkel bru over Lakavasselva. Statskog i samarbeid med
Fjellstyrene i Lierne.
kr. 65.000.-.

f. Kompetanseheving i tilrettelegging av ferdsel i verneområdene, utarbeide
skjøtselsplaner for registrerte slåtteeng og slåttemyrer. SNO / NPFV.
kr. 100.000.-.
g. Nytt tiltak: Flerårig 2014-2015. Kartlegging av historiske viktige ferdselsleier
mellom Snåsa og Lierne. Fjellstyrene i Snåsa og Lierne.
kr. 125.000.-.
h. Nytt tiltak: Flerårig 2014-2015. Tilrettelegging og slitasjeforebygging på hovedinnfallsport i Lierne NP, Raubergstien og inntil Mette Marit bautaen. Statskog i
samarbeid med Fjellstyrene i Lierne.
kr. 182.000.-.
i. Nytt tiltak: Installering av varige og driftsvennlige do-løsninger ved
innfallsportene i Lierne. Lierne kommune i samarbeid med Fjellstyrene i Lierne.
kr. 88.200.-.
j. Nytt tiltak: Videreføring og opprusting av Gjevsjøstien på privat grunn.
Klopplegging, steinlegging, rydding og merking. Nils Christian Gjefsjø.
kr. 123.063.-.
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Vedtak
Med hjemmel i vedtektene til styret har Nasjonalparkstyret fattet følgende enstemmig
vedtak om tiltak i bestillingsdialogen med SNO i 20143:
10. 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.
11. B- skjema i bestillingsdialogen:
a. I forbindelse med oppsyn/kontroll i 2014 ønskes det en spesiell fokus på både
snøskuterkjøring og barmarkskjøring i Skjækerdalen i Verdal.
b. Registering av gjerderester og gjerdematerialer som er en potensiell fare for vilt,
menneske og beitedyr. Be eierne om å fjerne og rydde opp.
c. 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.
d. Kartlegge og holde øye med utviklingen av «permanente leirplasser». I 2014
ønskes det en samlet oversikt om dette som egen sak for nasjonalparkstyret.
12. C- skjema i bestillingsdialogen, de flerårige tiltakene er satt opp i samme prioritert
rekkefølge som i 2013, og gjennomføres alt etter hvor mye tiltaksmidler en får tildelt,

nye tiltak som det er levert prosjektbeskrivelse på er med i prioriteringen, andre
innmeldte tiltak er oppført i en uprioritert liste i saksframlegget:
a. Flerårig prosjekt. 2014 botanisk kartlegging i Lierne nasjonalpark. HINT.
kr. 100.000.-.
b. Flerårig prosjekt. 2014 - utbedring av kjørespor sommerboplass Hatt-tjønnin og
rydding av flyttetrase fra gjerdeanlegg i Roktdalen og opp mot Storsvarthalleren.
Skæhkere Sijte. kr. 157.500.-.
c. Flerårig prosjekt. Gjefsjøstien, i 2014 klopplegging, rydding og merking,
kr. 140.000.-.
d. Flerårig prosjekt: Tiltaksplan for innfallsport Skjækra LVO og
Blåfjella/Skjækerfjella NP, bytte ut svillestien med klopper, ny gapahuk, benker,
rydding av vegetasjon,
kr. 227.000.-.
e. Flerårig prosjekt: 2014 Sluttføring av prosjekt Lakavass-stien, geo-nett,
klopplegging og en enkel bru over Lakavasselva. Statskog i samarbeid med
Fjellstyrene i Lierne.
kr. 65.000.-.
f. Kompetanseheving i tilrettelegging av ferdsel i verneområdene, utarbeide
skjøtselsplaner for registrerte slåtteeng og slåttemyrer. SNO / NPFV.
kr. 100.000.-.
g. Nytt tiltak: Flerårig 2014-2015. Kartlegging av historiske viktige ferdselsleier
mellom Snåsa og Lierne. Fjellstyrene i Snåsa og Lierne.
kr. 125.000.-.
h. Nytt tiltak: Flerårig 2014-2015. Tilrettelegging og slitasjeforebygging på hovedinnfallsport i Lierne NP, Raubergstien og inntil Mette Marit bautaen. Statskog i
samarbeid med Fjellstyrene i Lierne.
kr. 182.000.-.
i. Nytt tiltak: Installering av varige og driftsvennlige do-løsninger ved
innfallsportene i Lierne. Lierne kommune i samarbeid med Fjellstyrene i Lierne.
kr. 88.200.-.
j. Nytt tiltak: Videreføring og opprusting av Gjevsjøstien på privat grunn.
Klopplegging, steinlegging, rydding og merking. Nils Christian Gjefsjø.
kr. 123.063.-.

ST 37/2013 NP-2013/37 Driftsplan 2013 - 2015 Lierne Skogforvaltning i
Lierne i Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i verneforskriften for Lierne / Lijre nasjonalpark fastsatt ved kongelig
resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
Alternativ 1:










Driftsplanen for Lierne Skogforvaltning, godkjennes som grunnlag for
dispensasjoner for eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i
perioden 2013 – 2015 under forutsetning av at vilkårene som er satt innfris.
Det gis dispensasjon fra verneforskriften for å benytte snøscooter i forbindelse
med transport av ved, materialer og utstyr til hytte, og drift av utleiehytter.
Dispensasjonen gjelder for to hytter og en seter ved Fossdalselva og med
følgende forhold:
 Tyve (20) turer til sammen til hyttene(2) og seteren(1) med snøskuter for
innkjøring av bagasje og utstyr i forbindelse med utleie, tilsyn og privat
bruk.
 Hogst av 5 m³ med ved til hyttene og seteren.
 3 (3) dager (3 turer) tilsammen til hyttene for å frakte inn ved (1 dag/tur pr
hytte).
 En (1) dag/tur til oppsyn.
Dispensasjonen gjelder fram til 30. april hvert år i perioden med følgende
unntak:
 Kun fire (4) turer til hver av hyttene og seteren kan gjennomføres etter 1.
april.
 Vedkjøring til hyttene og seteren, skal være utført før 1. april.
Dispensasjonene av dette omfanget er avhengig av at det legges fram en
skriftlig avtale med Bjørkås gård der Lierne skogforvaltning har en langsiktig leie
avtale av hyttene/seteren til Bjørkås gård og at Lierne skogforvaltning på dette
grunnlaget har rett til å søke dispensasjon for å drifte og leie ut disse
husværene.
Dispensasjonen er ikke gyldig før det er gjennomført omdisponering av
husværene fra fritidshus til næringshusvære i forhold til kommunen og Statskog,
jfr. uttalelse fra Statskog SF.

Begrunnelse:
Høringsuttalelsene viser at det fortsatt er en god del uklarheter knyttet til grunnlaget
for driftsplanen til Lierne skogforvaltning. Mye av disse uklarhetene knytter seg til
samarbeidet med Bjørkås gård, noe som det gjør det vanskelig å innvilge de
omsøkte dispensasjoner på dette grunnlaget uten å stille klare vilkår, som avtale
med Bjørkås Gård og omdisponering av husvære, som må innfris før
dispensasjonene kan tre i kraft.
På grunn av at områdene i Fossdalen er viktige viltområder, samt kalvingsområde
for tamrein, ønsker nasjonalparkstyret å begrense den motoriserte ferdselen i dette

område etter 1. april. Det vil derfor bli gitt dispensasjon for et begrenset antall turer
etter 1. april.
Alternativ 2:
 Driftsplanen for Lierne Skogforvaltning, godkjennes ikke som grunnlag for
dispensasjoner for eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella 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 44/1/7.
 Dispensasjonen gjelder for:
 For perioden 2014 - 2015
 Fem (5) turer
 Hogst av 2,5 m³ med ved.
 1 (1) dag til å frakte inn ved.
 Dispensasjonen gjelder fram til 30. april hvert år i perioden med følgende
unntak:
 Kun tre (3) turer kan gjennomføres etter 1. april.
 Vedkjøring skal være utført før 1. april.
Begrunnelse:
Høringsuttalelsene viser at det fortsatt er en god del uklarheter knyttet til grunnlaget for
driftsplanen til Lierne skogforvaltning. Mye av disse uklarhetene knytter seg til
samarbeidet med Bjørkås gård, noe som det gjør det vanskelig å innvilge de omsøkte
dispensasjoner på dette grunnlaget. En innvilger derfor i første omgang kun til en ene
hytta som eies av Lierne skogforvaltning ut fra privat bruk inntil det foreligger en ny
driftsplan.
På grunn av at områdene i Fossdalen er viktige viltområder, samt kalvingsområde for
tamrein, ønsker nasjonalparkstyret å begrense den motoriserte ferdselen i dette
område etter 1. april. Det vil derfor bli gitt dispensasjon for et begrenset antall turer
etter 1. april.
Gjelder for begge alternativene:
 Det gis ikke dispensasjon til barmarkskjøring.
 Det skal føres kjørebok.
 Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka.
 Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
 Kjøreboka skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni hvert år. Ny kjørebok for neste sesong vil bli
utsendt når kjørebok for inneværende år er innsendt.

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 27.11.2013
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 Lierne Skogforvaltning, godkjennes ikke som grunnlag for
dispensasjoner for eiendommens aktivitet i Blåfjella-Skjækerfjella 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 44/1/7.
Dispensasjonen gjelder for:
 For perioden 2013 - 2015
 Fem (5) turer
 Hogst av 2,5 m³ med ved.
 En (1) dag til å frakte inn ved.
Dispensasjonen gjelder fram til 30. april hvert år i perioden med følgende
unntak:
 Kun tre (3) turer kan gjennomføres etter 1. april.
 Vedkjøring skal være utført før 1. april.
Det skal føres kjørebok.
Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i kjøreboka.
Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne tillatelsen.
Kjøreboka skal returneres Nasjonalparkstyret v/Nasjonalparkforvalter, Postboks
2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni hvert år. Ny kjørebok for neste sesong vil bli
utsendt når kjørebok for inneværende år er innsendt.

Begrunnelse:
Høringsuttalelsene viser at det fortsatt er en god del uklarheter knyttet til grunnlaget for
driftsplanen til Lierne skogforvaltning. Mye av disse uklarhetene knytter seg til
samarbeidet med Bjørkås gård, noe som det gjør det vanskelig å innvilge de omsøkte
dispensasjoner før det foreligger en skriftlig avtale og det er gjennomført
omdisponering av husværene fra fritidshus til næringshusvære i forhold til kommunen
og Statskog, jfr. uttalelse fra Statskog SF.
En innvilger derfor i første omgang kun til den ene hytta som eies av Lierne
skogforvaltning ut fra privat bruk inntil det foreligger en ny driftsplan.
På grunn av at områdene i Fossdalen er viktige viltområder, samt kalvingsområde for
tamrein, ønsker nasjonalparkstyret å begrense den motoriserte ferdselen i dette
område etter 1. april. Det vil derfor bli gitt dispensasjon for et begrenset antall turer
etter 1. april.

ST 38/2013 NP-2013/38 Saksframlegg Driftsplan 2013 - 2015 for Sporbryter
as i Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende
vedtak:





Driftsplanen for Sporbryter as, godkjennes som grunnlag for dispensasjoner til
organisert ferdsel i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i perioden 2013 – 2015
under forutsetning av at vilkårene som er satt innfris.
Det gis dispensasjon til å drive organisert ferdsel med sledehund / hundespann
etter traseer jfr vedlagt kartgrunnlag og beskrivelser i driftsplanen, med følgende
begrensninger:
o I løpet av vinteren skal det ikke brukes; - Roktdalen, Brannheiklumpen,
men kun en kort rundløype i øvre Ogndalen.
o Det skal kjøres i rett linje ut av Ogndalen via Mokkamarka og rett ut i
Skjækerdalen (sørsiden).
Dispensasjonen gjelder for følgende traseer:Jfr. vedlagt kart og beskrivelser:
o

o

o
o
o

Gammelhalla - ”Midtpunktet” – Stortjønnin rett ned i Skjækervatnet, opp til
Skjækervatnet– Glupen – Lakavatnet – Stigåa – Grønlivatnet – Gaundal- Stor
Heggsjøen – Ismenningen
Inn i parken mellom Sagvollvola og Kolstadklompen (Verdal).. Krysse
Skjækerelva et stykke før Kulsliseteren. Deretter ca rett linje til Strugstadbekken
(Steinkjer) i Sørøstenden av Skjækervatnet via Glupkjønna, Glupen og
terrengfornuftig rett linje til Ståggåkjønna (Snåsa) og samme trasse tilbake.
Sørvendt avstikker mot Bellingstjønna.
Langvatnet, Storkastkjønna, over Litlfjellet, Snaufjellvatnet, Narrajaevrie og
tilbake til Ingeltjønna – Lakavatnet – Langvatnet.
Med avstikkere til:
 Narrajävrie – Ingeltjønna – Lakavatnet
 Narrajaevre – Bielnen – Luruvatnet – Lakavtanet
 Narrajaevrie - Hannalitjønna – Fossdalen/ Fossdalselva – Holden –
Aunet (Nordli)
 Ismenningen – Grønningen – Langvatnet - Seisjøfiskløysa – L.
Langtjønna - Okstjønna

o Følgende traseer med tidsbegrensing, kun fram til 15. april hvert år av
hensyn til reindrifta:
 Skjelbreia via Nåvatnet og dreie nord/øst opp Krulidalen til
fiskløysa over til fjellskjækra og videre opp til Janvatnet ,ned til
Ryplia og videre til trassen til Gaundal fjellgård
 Skjelbreia v Skjækervatnet i Snåsa kommune, via Storbrenta,
Fjellskjækra, videre opp til Janvatnet,ned til Ryplia og videre til
trassen til Gaundal fjellgård.
 Fra Grønningen via Finntjønna, Litlheggsjøen, Heggsjøen og inn
langs traseen til Gaundalen fjellgård.
 Strekket Gomolia, Gaundalen.



I tillegg til begrensinger i område og tidsrom stilles det følgende vilkår for
dispensasjonen når det gjelder gjennomføringen:
o Aktiviteten skal utøves slik at den ikke er til skade for naturmiljøet /
verneverdiene på noen måte. (Jfr. verneforskriften)
o Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon
o Det er en forutsetning at det er god kontakt mellom søker og reindriften
og at vilkårene i denne dispensasjonen overholdes. Søker har et spesielt
ansvar for å overholde de vilkår som blir satt og å opptre på en slik måte
at det oppnås god dialog med reindriften, slik som retningslinjene
foreskriver.
o Reindriften skal varsles i god tid før en tur iverksettes, d.v.s. når turen er
bestilt og tidsrom er fastsatt av kjøperen av turen.
o Arrangør og deltakende veiledere må gjøre seg godt kjent med
vernebestemmelsene og retningslinjene i forvaltningsplan for BlåfjellaSkjækerfjella nasjonalpark.
o Ved valg av plassering av leirplasser må det fokuseres på plassens
egnethet når det gjelder å motstå slitasjeskader.
o Deltakerne må bevisstgjøres på at de oppholder seg i en nasjonalpark og
at det derfor er viktig å fokusere på at den enkeltes og gruppas aktivitet
skal sette så få spor som mulig på naturmiljøet.
o All søppel skal transporteres ut av nasjonalparken, og leveres på godkjent
plass.
o Ved observasjon av tamrein er arrangør ansvarlig for at den enkelte
deltaker og gruppa samlet opptrer på en slik måte at reinen ikke
forstyrres.
o Brudd på vernebestemmelse, retningslinjene i forvaltningsplan og
vilkårene i dette vedtaket vil kunne medføre at tillatelsen trekkes med
umiddelbar virkning.
o Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i
forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark
og gjelder bare for den delen av aktiviteten som befinner seg innenfor
nasjonalparkens grenser.
o Tillatelsen gjelder ikke i forhold til reindriftsloven og eventuell forskrift gitt i
medhold av denne. Eventuelle tillatelser og godkjenninger etter disse må
også innhentes før aktiviteten kan iverksettes.
o Grunneiers tillatelse og kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tiltakene kan iverksettes.
o Det skal føres kjørebok.
o Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i
kjøreboka.
o Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne
tillatelsen.
o Kjøreboka med en rapport der omfanget av aktiviteten skal være
beskrevet (dato, antall turer/deltagere/hunder/spann/kjørere, hvilke
traséer som ble kjørt), skal returneres til Nasjonalparkstyret
v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni
hvert år.
o Når kjøreboka er innsendt vil ny kjørebok for kommende sesong vil bli
utsendt påfølgende høst.

Begrunnelse:
Høringsuttalelsene viser at det en del uenighet mellom søker og reindrifta i
oppfattelsen av hva som skal til for at man skal ta tilstrekkelig hensyn til
reindrifta. Det vises også til tidligere praksis der søker ikke har overholdt
vilkårene for dispensasjon. Dette er det ikke noe dokumentasjon på, og det er
ikke registrert skriftlige klager på søkers virksomhet, noe som gjør at det ikke
kan legges til grunn for et eventuelt avslag som en høringsuttalelse foreslår.
Det er en derimot en forutsetning at vilkårene i dispensasjonen blir overholdt og
etterleves av søker, ellers er ikke dispensasjonen gyldig. Det er derfor satt som
et eget vilkår at søker har et spesielt ansvar for å overholde de vilkår som blir
satt og å opptre på en slik måte at det oppnås god dialog med reindriften, slik
som retningslinjene foreskriver.
Med bakgrunn i «Værdalssaken» der styret fikk medhold i at en kunne legge
begrensninger i aktivitet som berørte tamreindriften, ønsker nasjonalparkstyret å
begrense den organiserte ferdselen både i tid og rom etter 15. april.

Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 27.11.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark fastsatt ved
kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har Nasjonalparkstyret fattet følgende
enstemmige vedtak:





Driftsplanen for Sporbryter as, godkjennes som grunnlag for dispensasjoner til
organisert ferdsel i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i perioden 2013 – 2015
under forutsetning av at vilkårene som er satt innfris.
Det gis dispensasjon til å drive organisert ferdsel med sledehund / hundespann
etter traseer jfr vedlagt kartgrunnlag og beskrivelser i driftsplanen, med følgende
begrensninger:
o I løpet av vinteren skal det ikke brukes; - Roktdalen, Brannheiklumpen,
men kun en kort rundløype i øvre Ogndalen.
o Det skal kjøres i rett linje ut av Ogndalen via Mokkamarka og rett ut i
Skjækerdalen (sørsiden).
Dispensasjonen gjelder for følgende traseer: Jfr. vedlagt kart og beskrivelser:
o Gammelhalla - ”Midtpunktet” – Stortjønnin rett ned i Skjækervatnet, opp til
Skjækervatnet– Glupen – Lakavatnet – Stigåa – Grønlivatnet – GaundalStor Heggsjøen – Ismenningen
o Inn i parken mellom Sagvollvola og Kolstadklompen (Verdal).. Krysse
Skjækerelva et stykke før Kulsliseteren. Deretter ca rett linje til
Strugstadbekken (Steinkjer) i Sørøstenden av Skjækervatnet via



Glupkjønna, Glupen og terrengfornuftig rett linje til Ståggåkjønna (Snåsa)
og samme trasse tilbake.
o Sørvendt avstikker mot Bellingstjønna.
o Langvatnet, Storkastkjønna, over Litlfjellet, Snaufjellvatnet, Narrajaevrie
og tilbake til Ingeltjønna – Lakavatnet – Langvatnet.
o Med avstikkere til:
 Narrajävrie – Ingeltjønna – Lakavatnet
 Narrajaevre – Bielnen – Luruvatnet – Lakavtanet
 Narrajaevrie - Hannalitjønna – Fossdalen/ Fossdalselva – Holden –
Aunet (Nordli)
 Ismenningen – Grønningen – Langvatnet - Seisjøfiskløysa – L.
Langtjønna - Okstjønna
o Følgende traseer med tidsbegrensing, kun fram til 15. april hvert år av
hensyn til reindrifta:
 Skjelbreia via Nåvatnet og dreie nord/øst opp Krulidalen til
fiskløysa over til fjellskjækra og videre opp til Janvatnet ,ned til
Ryplia og videre til trassen til Gaundal fjellgård
 Skjelbreia v Skjækervatnet i Snåsa kommune, via Storbrenta,
Fjellskjækra, videre opp til Janvatnet,ned til Ryplia og videre til
trassen til Gaundal fjellgård.
 Fra Grønningen via Finntjønna, Litlheggsjøen, Heggsjøen og inn
langs traseen til Gaundalen fjellgård.
 Strekket Gomolia, Gaundalen.
I tillegg til begrensinger i område og tidsrom stilles det følgende vilkår for
dispensasjonen når det gjelder gjennomføringen:
o Aktiviteten skal utøves slik at den ikke er til skade for naturmiljøet /
verneverdiene på noen måte. (Jfr. verneforskriften)
o Det skal tas hensyn til mennesker, dyreliv, reindrift og vegetasjon
o Det er en forutsetning at det er god kontakt mellom søker og reindriften
og at vilkårene i denne dispensasjonen overholdes. Søker har et spesielt
ansvar for å overholde de vilkår som blir satt og å opptre på en slik måte
at det oppnås god dialog med reindriften, slik som retningslinjene
foreskriver.
o Reindriften skal varsles i god tid før en tur iverksettes, d.v.s. når turen er
bestilt og tidsrom er fastsatt av kjøperen av turen.
o Arrangør og deltakende veiledere må gjøre seg godt kjent med
vernebestemmelsene og retningslinjene i forvaltningsplan for BlåfjellaSkjækerfjella nasjonalpark.
o Ved valg av plassering av leirplasser må det fokuseres på plassens
egnethet når det gjelder å motstå slitasjeskader.
o Deltakerne må bevisstgjøres på at de oppholder seg i en nasjonalpark og
at det derfor er viktig å fokusere på at den enkeltes og gruppas aktivitet
skal sette så få spor som mulig på naturmiljøet.
o All søppel skal transporteres ut av nasjonalparken, og leveres på godkjent
plass.
o Ved observasjon av tamrein er arrangør ansvarlig for at den enkelte
deltaker og gruppa samlet opptrer på en slik måte at reinen ikke
forstyrres.

o Brudd på vernebestemmelse, retningslinjene i forvaltningsplan og
vilkårene i dette vedtaket vil kunne medføre at tillatelsen trekkes med
umiddelbar virkning.
o Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i
forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark
og gjelder bare for den delen av aktiviteten som befinner seg innenfor
nasjonalparkens grenser.
o Tillatelsen gjelder ikke i forhold til reindriftsloven og eventuell forskrift gitt i
medhold av denne. Eventuelle tillatelser og godkjenninger etter disse må
også innhentes før aktiviteten kan iverksettes.
o Grunneiers tillatelse og kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tiltakene kan iverksettes.
o Det skal føres kjørebok.
o Kjører skal, før turen starter, notere dato og klokkeslett for turstart i
kjøreboka.
o Utfylt kjørebok skal medbringes under kjøreturen sammen med denne
tillatelsen.
o Kjøreboka med en rapport der omfanget av aktiviteten skal være
beskrevet (dato, antall turer/deltagere/hunder/spann/kjørere, hvilke
traséer som ble kjørt), skal returneres til Nasjonalparkstyret
v/Nasjonalparkforvalter, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, innen 1. juni
hvert år.
o Når kjøreboka er innsendt vil ny kjørebok for kommende sesong bli
utsendt påfølgende høst.
Begrunnelse:
Høringsuttalelsene viser at det en del uenighet mellom søker og reindrifta i
oppfattelsen av hva som skal til for at man skal ta tilstrekkelig hensyn til
reindrifta. Det vises også til tidligere praksis der søker ikke har overholdt
vilkårene for dispensasjon. Dette er det ikke noe dokumentasjon på, og det er
ikke registrert skriftlige klager på søkers virksomhet, noe som gjør at det ikke
kan legges til grunn for et eventuelt avslag som en høringsuttalelse foreslår.
Det er en derimot en forutsetning at vilkårene i dispensasjonen blir overholdt og
etterleves av søker, ellers er ikke dispensasjonen gyldig. Det er derfor satt som
et eget vilkår at søker har et spesielt ansvar for å overholde de vilkår som blir
satt og å opptre på en slik måte at det oppnås god dialog med reindriften, slik
som retningslinjene foreskriver.
Med bakgrunn i «Værdalssaken» der styret fikk medhold i at en kunne legge
begrensninger i aktivitet som berørte tamreindriften, ønsker nasjonalparkstyret å
begrense den organiserte ferdselen både i tid og rom etter 15. april.

