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Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til
ekstraordinær tur med snøscooter 4.mai.2021 - Olav Kyllo
Det vises til deres søknad datert 03.05.2021. Det er fattet følgende delegert vedtak:
Vedtak
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan gir Olav Kyllo tillatelse til bruk av
snøscooter på snødekt mark etter kartfestet trasé fra Synnåsen i Øverbygda til Stormoen i
Roltdalen i Selbu kommune
.
1. Tillatelsen gjelder for 1 tur/retur for 1 snøscooter med kjelke, 4.mai 2021.
2. Det forutsettes at traseen beskrevet på kart i saken benyttes ved transporten.
3. Turen skal føres i kjørebok før den starter. Kjøreboken skal returneres til
nasjonalparkstyret innen den 1. juni 2021.
4. Tillatelsen kan benyttes av Olav Kyllo, John Tore Kyllo, Trond Ole Kyllo og Turid
Kvello, og kan ikke overdras til andre.
5. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø, reindrift og friluftsliv.
6. Kjøretraseen berører kalvingsområde for rein og reinbeitedistriktet skal varsles i
forkant av transporten, (Lars Aage Brandsfjell tlf 917 56 702).
Denne tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark,
§ 3 punkt 6.3b, hvor det heter at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til transport av ved
og utstyr til hytter, setre og buer på snødekt mark.
Tillatelsen og kjørebok skal medbringes under transporten for fremvisning til oppsyn eller
politi når dette kreves.
Andre forhold og klageadgang
For ordens skyld vil nasjonalparkstyret gjøre oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder
i forhold til forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Du må i tillegg ha
tillatelse til transportene etter motorferdselloven fra Selbu kommune.
Grunneiers tillatelse må også innhentes der dette er påkrevd.
Kjørebok sendes ut i eget brev til søker.
Dette vedtaket kan det klages på i medhold av forvaltningsloven. Klagen stiles til
Miljødirektoratet, men sendes Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan,
Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. Du må sende inn eventuell
klage innen tre uker fra du har mottatt dette brevet.
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Søknaden
Det vises telefonsamtale og e-post 3.05.21, der det søkes om en ekstra tur for transport
med snøscooter fra Synnåsen til Stormoen. Deler av traséen ligger inne i Skarvan og
Roltdalen nasjonalpark i Selbu kommune. Søknaden gjelder for kjøring tirsdag 04.05.2021,
for transport av maling til seterhusene og bensin til beitepusser. Søker oppdaget søndag
2.mai at tidligere innkjørt maling hadde frosset og blitt ødelagt. Det er derfor behov for en
ekstra tur for å kjøre inn ny maling.

Fig. 1: Kartet viser omsøkt kjøretrasé (rød strek) inn til Stormoen (blått punkt). Nasjonalparkgrensen
vises med grønt strek.

Vurdering
Fra og med den 4. april 2013 er forvaltningsmyndigheten for Skarvan og Roltdalen
nasjonalpark delegert til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. I vedtektene
for nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan åpnes det for at kurante
ferdselsaker kan delegeres til nasjonalparkforvalteren, jf. styrets vedtekter punkt 6.2. Slik
delegasjon ble gitt av nasjonalparkstyret i sak 5/2016 den 4. mars 2016.
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken, men det kan etter verneforskriften
gis tillatelse til visse former for nyttekjøring, og forvaltningsplanen gir utfyllende retningslinjer
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for dette. Det er en intensjon om å begrense den motoriserte ferdselen i nasjonalparken til et
minimum av hensyn til naturmiljø og friluftsliv.
Siste kjøredag for snøscooter om våren er i følge forvaltningsplanen for Skarvan og
Roltdalen nasjonalpark satt til 2.mai. Forvaltningsplanen åpner for at denne datoen kan
fravikes i ekstraordinære tilfeller og etter særskilt søknad. Det står videre at det i en slik
tillatelse må settes vilkår i forhold til naturmiljøet og i forhold til reindrifta. Slik transport må i
det enkelte tilfelle godkjennes av reindrifta.
Situasjonen vurderes som ekstraordinær siden setereier oppdaget at tidligere innkjørt maling
var ødelagt så sent som 2.mai. Det er fortsatt gode snøforhold i fjellet og transport med
snøscooter er fortsatt mulig.
Stormoen ligger i kalvingsområde for rein, og reinen har nå kommet til området for å kalve.
For å avklare forholdene rundt kalvende rein i området skal Essand reinbeitedistrikt v/Lars
Aage Brandsfjell kontaktes før kjøringen.
For vurderinger for øvrig jf §§ 8-12 i naturmangfoldloven vises det til vurderingene gjort i den
opprinnelige saken 2018/2034-0 432.3 av 18.01.2019
Med hilsen
Marit Sophie Berger
nasjonalparkforvalter
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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