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1 Innledning  
Sportsfiske og fiske for matauk har lange tradisjoner i statsallmenningene i Lierne. En 
indikator på omfanget av fiske for matauk kan være antall båter i allmenningen. I dag ligger 
det omlag 150 båter i statsallmenningene i Lierne, noe som tyder på at omfanget av fiske for 
matauk er betydelig. Fiske forvaltes og administreres av fjellstyrene etter fjelloven, mens 
båtbruk og båtopplag reguleres av flere lovverk (fjelloven, grunneierretten, friluftsloven, 
vannressursloven, vernebestemmelser, m.m.) og administreres av flere myndigheter og parter 
(rettighetshavere etter fjelloven, fjellstyret, Statskog, vernemyndighetene). Det kan derfor 
være behov for en samordning av utøvelsen og forvaltningen av fiske og båtbruk i 
statsallmenningene. «Samforvaltning» brukes i denne planen som en benevnelse på samordnet 
og samarbeidende forvaltning. Samforvaltning og flerbruk krever forståelse for hverandres 
«samfunnsoppdrag». I første halvdel av denne driftplanen gjøres et forsøk på å gi to 
perspektiver på flerbruk og samforvaltning av utmarksområder og naturressursene: 1. 
økosystemtjenester og 2. rettslige forhold.  

2 Økosystemtjenester som utgangspunkt for «samforvaltning» 
En måte å visualisere flerbruk og samforvaltning av utmarksområder (utmarksressurser) på er 
å se på konseptet økosystemtjenester. Økosystemtjenester er et samlebegrep for alle de goder 
og tjenester som vi får fra naturen, og kan defineres som økosystemenes direkte og indirekte 
bidrag til menneskers velbefinnende. Økosystemtjenester er beskrevet av Miljødirektoratet1, 
og det svenske Naturvårdsvärket har laget noen oversiktlige plansjer som viser 
økosystemtjenester i fjellet2 og i skogen3 (følg lenkene i fotnotene, de er en del av planen).  
 
Ut fra konseptet økosystemtjenester kan man se at vassdrag og verneområder produserer en 
mengde økosystemtjenester som f.eks. mat, rekreasjon, naturturisme og kulturarv, naturarv, 
samt en rekke grunnleggende regulerende og støttende tjenester. Disse økosystemtjenestene er 
til stor nytte og glede for befolkningen, allmennheten og samfunnet. Det bør derfor være 
viktig å finne gode samarbeidsløsninger mellom forvaltningsmyndighetene for 
verneområdene, Statskog, fjellstyrene og fiskerettshaverne som bidrar til at disse 
økosystemtjenestene til det beste for det norske folk. En driftsplan kan bidra til en slik 
samordning.  

3 Litt om rettslige forhold 
En annen måte å visualisere samforvaltning og flerbruk på er å se på hvordan regelverket 
deler opp rettigheter og myndighet. Fiske med stang og håndsnøre og fiske med oter og 
faststående redskap i statsallmenning reguleres av fjelloven og forvaltes av fjellstyret. Fiske 
med oter og faststående redskap krever som regel båt. Båtbruk reguleres av flere regelverk og 
av flere forvaltningsinstanser. I tillegg er rettighetshaverne en viktig part.  
 

                                                
1 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Verdien-av-naturmangfold-og-
okosystemtjenester/Hva-er-okosystemtjenester/  
 
2 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/ekosystemtjanster/bilder-
och-material/ekosystemtjanster-fjallen-a3.pdf  
 
3 https://www.regeringen.se/contentassets/b25a66487e604dd78820ce3c7da3f14f/plansch-fran-grafiken-
ekosystemtjanster-i-skogen-a3-format  
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2.1 Fiskeretten i statsallmenning 
Fiske på statsallmenning er en allmenningsrett. Allmenningsretten har dype historiske røtter, 
og regler om allmenningsbruk finnes i våre første nedskrevne lover. Sammen med odelsretten 
regnes allmenningsretten som ett av våre eldste rettsinstitutt.  
 
Historisk sett var grunnlaget for allmenningene de store områdene med skog og fjell som ikke 
ble benyttet eksklusivt av gårdbrukere i bygda, men som ble brukt i fellesskap, alt etter behov. 
I dag er Statskog grunneier, men befolkningen har fortsatt bruksrettigheter som administreres 
av fjellstyrene. 
 
Da fjelloven ble innført i 1920, og senere revidert i 1975, fastslo den hvem som har rettigheter 
til fiske i statsallmenningen. Retten til fiske er bostedstilknyttet og loven inndeler 
rettighetshaverne i tre grupper: 
 

1. De som er bosatt i området der allmenningen ligger (dvs. kommunegrensene i 1956) 
Disse har rett til fiske med stang, håndsnøre, faststående redskap og oter. Ved å fiske 
med faststående redskap og oter er båt nødvendig. Rett til båtopplag har derfor i 
mange tilfeller blitt ansett som en del av fiskeretten.  

 
2. De som er bosatt innenfor landets grenser. Disse har rett til fiske med stang og 

håndsnøre, men fjellstyret kan åpne for fiske med faststående redskap og oter for 
denne gruppen hvis det er rom for det. Falkanger betrakter i sin bok4 fiske med stang 
og håndsnøre som en allemannsrett. Dette i motsetning til fiske med faststående 
redskap som betraktes som en allmenningsrett. 

 
3. De som er bosatt utenfor landets grenser. Fjellstyret kan åpne for fiske med stang og 

håndsnøre for personer bosatt utenfor Norge. 
 
Dette betyr at det er folket som har rettighetene, og ikke fjellstyret. Fjellstyrets oppgave er å 
administrere fiskeretten rettighetshaverne i mellom og forvalte fiskeressursene på vegne av 
rettighetshaverne. Inntektene fra kortsalget går inn i fjellkassa, og eventuelt overskudd skal 
pløyes tilbake til allmenningen.  
 
Fiskeretten kan være hvilende. Dvs. at folket har rettighetene selv om de ikke aktivt bruker 
ressursen pr. i dag. Alle som bor i området hvor allmenningen ligger har de samme 
rettighetene uansett om de bruker den eller ikke. 

2.2 Litt om rettslige forhold knyttet til bruk og lagring av båt i statsallmenning 
Båtbruk består av to aktiviteter: 1. ferdsel med båt på vassdrag og 2. lagring av båt 
(båtopplag).  
 
Allmennhetens ferdsel på vassdrag er regulert i vannressursloven §16: «Enhver kan bruke 
vassdrag til ferdsel uten bruk av motor». Og friluftslovens § 7 har regler om landsetting: 
«Under ferdsel har enhver rett til for kortere tid å dra i land båt på strandstrekning i 
utmark». Disse reglene gjelder som hovedregel også innenfor verneområder. 
 
Lagring av båt for lengre perioder står i en litt annen stilling og krever grunneiers tillatelse, og 
i verneområder kreves det vanligvis i tillegg dispensasjon fra vernebestemmelsene.  

                                                
4 Falkanger, T. (2009). Allmenningsrett. Oslo: Universitetsforlaget.  
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Statskog er grunneier og er den som gir grunneiers tillatelse til lagring av ting i 
statsallmenningene. Statskog har uttrykt at lagring av ting krever grunneiers tillatelse når 
tingen er så stor at tingen må fraktes med hjelpemidler (f.eks. snøscooter, ATV, hest, 
helikopter, o.l.). Dvs. at lagring av ting som eier klarer å bære med seg inn og ut av 
allmenningen trenger i utgangspunktet ikke grunneiers tillatelse. Båter er oftest så store og 
tunge at det kreves hjelpemidler for å frakte dem inn og ut av allmenningene. Lagring av båter 
(båtopplag) i statsallmenningene har imidlertid blitt håndtert litt spesielt. Det har eksistert en 
aksept for at båtopplag er en del av fiskeretten fordi båt er en nødvendighet for å utøve fiske 
med oter og faststående redskap. Ut fra denne tolkningen har det vært vanlig praksis i mange 
statsallmenninger at fjellstyrene gir tillatelse til lagring av båter (båtopplag).  
 
I verneområder skal vernebestemmelsene ivareta verneformålet. Vernebestemmelsene 
betrakter båtopplag som et inngrep i landskapet, og inngrep i landskapet er som hovedregel 
forbudt. Utlegging av båt kan likevel skje etter dispensasjon fra vernebestemmelsene. Båtbruk 
kan reguleres nærmere i forvaltningsplan for verneområdet.  
 
Rettighetshavernes rolle i forbindelse med båtopplag varierer. Behovet for båt i forbindelse 
med fiske i statsallmenning kan dekkes på to måter: 1. fjellstyret legger ut utleiebåter, såkalte 
fjellstyrebåter eler 2. de private rettighetshaverne legger ut egne private båter. Begge måtene 
er praktisert i Lierne. Det betyr at en rettighetshaver kan være part i forvaltningen av båter i 
statsallmenningen. 
 
I tillegg kan friluftslovens regler om rasting og telting (§ 9) komme til anvendelse: Plass til 
rasting, solbad, overnatting eller liknende må ikke tas til utilbørlig trengsel eller ulempe for 
andre. Plassering av båtopplag og rasting og overnatting knyttet til båtopplaget må ikke 
fortrenge andre brukere av vatnet og statsallmenningene. 
 
Som man kan se, er det mange parter som er involvert i forvaltning og bruk av båter i 
statsallmenning. En driftsplan kan fungere samordnende for partenes «båtpolitikk».  

4. Fjellstyrenes fiskeforvaltning 
Fjellstyrene forvalter fiskeressursene i statsallmenningene etter fjellovens §§ 28–31. I praksis 
skjer mye av forvaltningen gjennom fiskekortregler knyttet til fiskekortene. Forvaltning av 
fiskeressursene blir således behandlet grundig i andre sammenhenger, og er ikke tema i denne 
planen. 
 
Det kan likevel nevnes at fjellstyrene i Lierne har stort fokus på å hindre spredning av 
fremmede arter, parasitter på fisk og fiskesjukdommer. Virkemidlene for å oppnå dette er 
også her fjellovens §§ 28–31 og fiskekortreglene knyttet til fiskekortene som er virkemidlene 
som benyttes. 

5. Mål 
Denne planen skal bidra til: 

1. at fiskeressursene i statsallmenningene brukes og forvaltes på en bærekraftig måte  
2. at verneformålene verneområdene ivaretas 
3. å øke allmennhetens til gang til båter gjennom å bytte ut private båter som ikke lenger 

er i bruk med fjellstyrebåter (utleiebåter) 
4. å hindre at private båtopplag privatiserer leirplasser ved fiskevatn, eller er til ulempe 

for allmennheten på andre måter 
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6 Fjellstyrebåter utenfor verneområder 

6.1 Eksisterende fjellstyrebåter utenfor verneområder 
Fjellstyrene i Lierne har 13 fjellstyrebåter i statsallmenningene utenfor verneområdene: 
 
Sørli fjellstyre, Vestre finnli statsallmenning 

 Vatn Kommentarer 
1.  Kingen Ligger i naust. 
2. Finnkrutjønna Ved Tjønndalshytta. Naust mangler. (Alt. navn: Ilvertjønna) 
3. Berglielva Båten ligger på privat grunn ved Bergliseteren. Til bruk for 

leietakere av Grubbstuggu. Ikke naust 
4. Berglielva Båten ligger på privat grunn ved Bergliseteren. Til bruk for 

elgjegere i Klumplia jaktfelt. Ikke naust 
5. Lakavatnet Ved Lakavasshytta. Ligger i naust. 
6. Lakavatnet Ved Lakavasshytta. Ligger i naust. 
7. Gusvatnet Ligger i naust. Til bruk for leietakere av Guslihytta 
8. Gusvatnet Ligger i naust.  

 
Sørli fjellstyre, Østre finnli statsallmenning 

 Vatn Kommentarer 
 Ingen  

 
Nordli fjellstyre, Vestre finnli og Sanddøladalen statsallmenning 

 Vatn Kommentarer 
1. Bergtjønna Ikke naust 
2. Kviltjønna Ved Kviltjønnhytta. Ikke naust. 

 
Nordli fjellstyre, Muru statsallmenning 

 Vatn Kommentarer 
1. Kvesjøen I naust ved Asptangen 
2. Murusjøen I naust 
3. Raudbergtjønna I naust ved Rauberghytta 
4. Køyttjønna Ikke naust 

 

6.2 Utlegging og utskifting av fjellstyrebåter utenfor verneområder 
Sørli fjellstyre 
Pri Vatn Kommentarer 

 Ingen  
 
Nordli fjellstyre 
Pri Vatn Kommentarer 
1. Holmtjønna Nord for Kviltjønna 

 

6.3 Driftskostnader knyttet til eksisterende fjellstyrebåter utenfor verneområder 
Den årlige driftskostnaden for fjellstyrebåter utenfor verneområdene kan estimeres slik: 13 
båter * 2 dagsverk pr. båt pr. år * 3750 kr pr. dagsverk = 97.500 kr pr. år. I tillegg kommer 
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årlige reparasjonskostnader, kostnader i forbindelse med utleieordning og 
avskrivningskostnader ved at båtene slites og må skiftes ut (kanskje) hvert 20. år. 
 

7. Fjellstyrebåter i verneområder 

7.1 Eksisterende fjellstyrebåter i verneområder 
Fjellstyrene i Lierne har 13 fjellstyrebåter i statsallmenningene i verneområdene: 
 
Lierne Nasjonalpark: 
Sørli fjellstyre, Østre Finnli statsallmenning: 

 Vatn Kommentarer 
1. Djupvatnet Ved Strivasshytta. Ikke naust 
2. Storsteintjønna Ved Langlihytta. Ikke naust 

 
Nordli fjellstyre, Muru statsallmenning: 

 Vatn Kommentarer 
1. Holmvatnet Eksisterende båt er utslitt og krever utskifting. Ikke naust 
2. Akavatnet Ikke naust 
3. Fiskløysvatna Ikke naust 
4. Storflyen Ikke naust 

 
Blåfjella/Skjækerfjella Nasjonalpark: 
Sørli fjellstyre, Vestre finnli statsallmenning: 

 Vatn Kommentarer 

1. Midtre Blåfjellvatnet 
Utført med tilskudd fra fylkesmannen (behov for større båt!) Ikke 
naust 

2. Store Blåfjelvatnet 
Utført med tilskudd fra fylkesmannen (behov for større båt!). 
Ikke naust 

 
Nordli fjellstyre, Vestre finnli og Sanddøladalen statsallmenning 

 Vatn Kommentarer 
1. Bukvatnet Ikke naust 
2. Eldbekkskardvatnet Ikke naust   

 
Sanddøla naturreservat: 
Nordli fjellstyre, Sanddøla statsallmenning: 

 Vatn Kommentarer 
1. Sanddøla Til bruk for elgjegere. Sanddøla naturreservat. Ikke naust 
2. Sanddøla Til bruk for elgjegere. Sanddøla naturreservat. Ikke naust 

 
Arvaslia naturreservat: 
Sørli fjellstyre, Vestre finnli statsallmenning: 

 Vatn Kommentarer 
1. Arvatnet I naust ved Arvaslihytta 
2. Langvatnet Ikke naust 
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7.2 Driftskostnader knyttet til fjellstyrebåter i verneområder 
Estimert kostnad for drift av eksisterende fjellstyrebåter i nasjonalpark: 13 båter * 2 dagsverk 
pr. år pr. båt * 3750 kr pr. dagsverk = 97.500 kr pr. år. I tillegg kommer årlige 
reparasjonskostnader, kostnader i forbindelse med utleieordning og avskrivningskostnader 
ved at båtene slites og må skiftes ut (kanskje) hvert 20. år. 

7.3 Utlegging av nye og utskifting av fjellstyrebåter i verneområder 
For at de bruksberettigede i statsallmenningene skal kunne nytte sine fiskerettigheter fullt ut 
må de ha tilgang til båt. Dette behovet kan i hovedsak dekkes på to måter 1. rettighetshaverne 
legger ut egne private båter og 2. fjellstyret legger ut utleiebåter. Utleiebåter vil kunne dekke 
alle rettighetshaveres behov for båt, mens private båter vil bare dekke eiers behov. Utleiebåter 
vil fremme tilbudet for allmennheten og brukere av nasjonalparken. På sikt kan utleiebåter 
medføre en reduksjon i antall private båter. Totalt er 29 gode fiskevatn aktuelle: 
 
Lierne Nasjonalpark: 
Sørli fjellstyre, Østre Finnli statsallmenning: 
Pri Vatn Kommentarer 
1. Stortjønna  
2. Store Strivannet  
3. Kjerdela  
4. Grunntjønna  
5. Langtjønna (Langlia)  
6. Grønlitjønna  
7. Breitomastjønna  
8. Litlesteintjønna  
9. Flåtjønna  

 
Nordli fjellstyre: 
Pri Vatn Kommentarer 
1. Holmvatnet Eksisterende båt er utslitt og krever utskifting 

 
Blåfjella/Skjækerfjella Nasjonalpark: 
Sørli fjellstyre, Vestre finnli statsallmenning: 
Pri Vatn Kommentarer 
1. Midtre Blåfjellvatnet Utført med tilskudd fra fylkesmannen (behov for større båt!) 
2. Store Blåfjelvatnet Utført med tilskudd fra fylkesmannen (behov for større båt!) 
3. Litle Blåfjellvatnet  
4. Luruvatnet  
5. Vestre Akselvatnet  
6. Jersåstjønnin  
7. Vestre Blåfjellvatnet  
8. Ingeltjønna  
9. Stor Osttjønna  
10. Østre Osttjønna  
11. Østre Akselvatnet  
12. Lettnestjønna  
13. Fossdalstjønna  
14. Revhitjønna  
15. ”Lille Luruvatnet” Det finnes allerede en bolt boret fast i fjell for låsing av båt her 
16. Nytjønna  
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17. Klingervatnet  
18. Holmtjønna  

 
Nordli fjellstyre, Vestre finnli statsallmenning: 
Pri Vatn Kommentarer 
1. Bustadtjønna  

 
Det er imidlertid vanskelig å lage en god prioritering av rekkefølgen båtene skal legges ut 
fordi dette avhenger av de bruksberettigedes ønsker og behov. Fjellstyrene vil derfor å 
omprioritere rekkefølgen etterhvert som det dukker opp ønsker. Videre krever planen 
finansiering for å kunne gjennomføres. Uten ekstern finansiering vil planen være svært 
krevende å gjennomføre, og det vil ta lang tid å gjennomføre hele investeringsbehovet med 
bruk av egne midler. 

7.4 Kostnader og finansiering av nye fjellstyrebåter i verneområder 
Utlegging av utleiebåter vil medføre ekstra kostnader for fjellstyret, sammenlignet med når 
rettighetshaverne legger ut egne private båter. Nedenfor er et grovt anslag på kostnadsbildet 
for fjellstyret ved innkjøp av utleiebåter som kan dekke de bruksberettigedes behov i Lierne 
og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker langt inn i framtiden. 
 
Lierne nasjonalpark og Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark: 

Tiltak Utregning Beløp i kr 
Innkjøp av utleiebåter 25 båter * 30.000 kr pr stk 750.000 kr 
Arbeid i forbindelse med båtkjøp 
og utfrakt av båter 

3 dagsverk pr båt * 3.750 kr pr dagsverk * 
24 båter  

 
93.750 kr 

Arbeid med søknader, 
båtregister, driftsplaner, mv. 

 
Ca. 5 dagsverk pr. droiftsplanperiode * 
3.750 kr pr. dagsverk 

 
20.000 kr 

Drift av utleieordning Ca. 5 dagsverk pr. år * 3.750 kr pr. dagsverk 20.000 kr/år 
Vedlikehold, tilsyn av båtene 2 dagsverk pr. år og båt * 3750 kr pr. 

dagsverk * 25 båter 
180.000 kr/år 

 
Utleggingsplanen for fjellstyrebåter er økonomisk krevende å gjennomføre, og den forutsetter 
ekstern finansiering for å kunne gjennomføres. Fjellstyrene i Lierne tar imidlertid utleieavgift 
på sine båter, men inntektene knapt nok drifta med utleieordningen. Andre kostnader som for 
eksempel innkjøp, tilsyn, reparasjoner og vedlikehold må dekkes av andre midler enn 
utleieavgiften. Fjellstyrene i Liernes båtutleieordning går i dag med underskudd.  
 
Fjellstyret forutsetter derfor at alle merkostnader som følger av vernet finansieres av staten. 
Det vil si at dersom ikke staten dekker de ekstra kostnadene som vernet innebærer, vil planen 
bli svært krevende å gjennomføre for fjellstyrene i Lierne.  
 

8. Private båter i statsallmenningen 
Bruk av den private allmenningsretten fiske med faststående redskap, krever som regel båt. 
Tilgang til båt kan i hovedsak løses på to måter: 1. fjellstyret legger ut fjellstyrebåt (utleiebåt) 
eller 2. rettighetshaveren legger ut egen privat båt. I Lierne er begge måter praktisert, og det er 
en lang tradisjon for at rettighetshaverne har egne private båter. 
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8.1 Eksisterende private båter i statsallmenningene i Lierne 
Fjellstyrene i Lierne har for noen år siden kartlagt private båter i statsallmenningene i Lierne 
og listet dem opp i en liste. Listen er ikke vedlikeholdt godt nok, men en oppsummering av 
listen den 26.10.2018 viser følgende oversikt. 
 
Fjellstyre Statsallmenning Verneområde Antall registrerte private båter 
Sørli fjellstyre Østre finnli Utenfor 7 
Sørli fjellstyre Østre finnli Lierne NP 33 
Sørli fjellstyre Vestre finnli  Utenfor 29 
Sørli fjellstyre Vestre finnli Blåfjell-Skjækerfjella NP 37 
Sørli fjellstyre Vestre finnli Arvaslia naturreservat 3 
Sørli fjellstyre Undingslia Utenfor 2 
Nordli fjellstyre Muru Utenfor 5 (+flere private båter i Murusjøen) 
Nordli fjellstyre Muru Lierne NP 2 
Nordli fjellstyre Sanddøldal Utenfor 1 
Nordli fjellstyre Sanddøldal Blåfjell-Skjækerfjella NP 2  
Nordli fjellstyre Vestre finnli Blåfjell-Skjækerfjella NP 4 (+flere private båter i Hykkelnestjønna) 
    
Antall registrerte private båter utenfor verneområdene: 44 (+ X antall i Murusjøen) 
Antall registrerte private båter i verneområdene: 81 (+ X antall i Hykkelndestjønna) 
Antall registrerte private båter totalt: 125 (+Murusjøen + Hykkelnestjønna) 
 
Sett bort fra saksbehandling av søknader, listeføring og oppsyn, har Fjellstyrene i Lierne 
ingen kostnader knyttet til disse båtene. 

8.2 Tiltak i planperioden – private båter 
Det er behov for å befare alle private båter i felt for å kartlegge om det har skjedd noen 
endringer som ikke er ajourført i lista, og for å kartlegge båtenes tilstand. Tiltaket forutsetter 
at det bevilges penger gjennom bestillingsdialogen for nasjonalpark. 

8.3 Saksbehandling ved utlegging/utskifting av private båter 
Fiskerettshaverne må innhente nødvendige tillatelser fra grunneier, fjellstyre og 
vernemyndigheter før båt kan lagres over lengre tidsrom. Tillatelse til lagring av båt 
(båtopplag) er knyttet til retten til å fiske med garn. Dvs. at søker må ha rett tiul å fiske med 
gar i det aktuelle vatnet. Fjellstyrene i Lierne og Statskog har ansvar for å ivareta fjellovens 
bestemmelser og staten som grunneier. Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og 
Lierne nasjonalparker har ansvar for å ivareta vernebestemmelsene i områder som er vernet.  
 
Fjellstyrene i Lierne, Statskog og Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne 
nasjonalparker er enige om følgende saksbehandlingsregler for private båter i statsallmenning 
i Lierne: 
 

1. Felles visjon: Fiske og båtbruk i statsallmenningene i Lierne skal forvaltes på en slik 
måte at fiskeressursene og fiskeretten ivaretas og utvikles. I verneområder skal i 
tillegg verneformålet ivaretas. Det skal arbeides for å fremme allmennhetens tilgang til 
fiske fra båt. 
 

2. Eier av båt i statsallmenningene i Lierne plikter å gjøre seg kjent med reglene for 
båtopplag i statsallmenningene i Lierne. 
 

3. Søknad om båtopplag for ny privat båt, utskifting av eksisterende privat båt og flytting 
av eksisterende privat båt til et annet fiskevann i statsallmenningene skal sendes til 
Fjellstyrene i Lierne. Fjellstyret skal legge fram søknaden for Statskog, for uttalelse. 
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Fjellstyrene i Lierne og Statskog kan sette de vilkår som er nødvendig eller avslå 
søknaden. Aktuelle vilkår kan være:  
 

o tidsbegrensning på båtopplaget  
o maling/kamuflering av båten  
o at båtopplaget ikke skal bli en leirplass som «privatiserer» området 
o andre vilkår  

 
4. Gjelder søknaden i verneområder, skal søknaden i tillegg sendes Nasjonalparkstyret 

for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker. Fjellstyrene i Lierne og 
Nasjonalparkstyret videreformidler søknader til hverandre slik at begge instanser får 
søknaden. Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne behandler 
søknaden først. Fjellstyrene i Lierne legger nasjonalparkstyrets vedtak til grunn i sin 
behandling. Hvis nasjonalparkstyret gir avslag, jobber ikke fjellstyret videre med 
søknaden.  

 
5. Utvist båtopplag fra Fjellstyrene i Lierne er personlig og kan ikke overdras til andre 

uten fjellstyrets godkjenning. Hvis båt skifter eier, f.eks. ved arv, salg, e.l., må ny eier 
sende søknad om båtopplag til Fjellstyrene i Lierne. Fjellstyrene i Lierne kan sette de 
vilkår som er nødvendig eller avslå søknaden, jf. eksemplene på vilkår i punkt 2. 
 

6. Båtopplag er ikke et festepunkt eller knyttet til en bestemt koordinat. Båtopplag gir 
ingen eiendomsrett til plassen båten ligger på. Båtopplaget er knyttet til det vannet det 
skal fiskes i. Flytting av båt til an annen plass ved det aktuelle vatnet trenger ikke ny 
godkjenning fra fjellstyret. Flytting av båt fra et vatn til et annet vatn krever imidlertid 
ny søknad. 
 

7. Båtopplag skal ikke plasseres slik at det er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for 
andre. Båter må ikke lagres over lengre perioder nær vanlig brukte leirplasser 
(nærmere enn 100 meter). Privat båt ved et vatn gir ikke eier/bruker av båten 
fortrinnsrett til de beste telt-/leirplassene ved vatnet. Hvis en båt/båteier bryter mot 
denne bestemmelsen, kan fjellstyret pålegge eier å flytte båtopplaget til et annet sted 
ved vatnet. 

 
8. Fjellstyrene i Lierne skal føre en liste over båter i statsallmenningene i Lierne. Listen 

skal være tilgjengelig for Nasjonalparkstyret og Statskog, og skal inneholde minst 
følgende opplysninger: 

a. eier(e) av båten 
b. bostedsadresse til båteier(e) 
c. e-postadresse til båteier(e) 
d. hvilket vann båten ligger ved 
e. hvilken statsallmnenning båten ligger i  
f. om båten ligger innenfor eller utenfor et verneområde 
g. spesielle vilkår som er gitt for den aktuelle båten 
h. hvilken stand båten er i  
i. merknader 
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9. Naust i statsallmenningene i Lierne 

9.1 Eksisterende fjellstyrenaust 
Sørli fjellstyre: 

 Vann Kommentarer Verneområde 
1. Kingen  Nei 
2. Arvatnet  Arvaslia naturreservat 
3. Langvatnet Utleienaust. Fjellstyret har ikke båt her Blåfjella-Skjækerfjella NP 
4. Lakavatnet Eksisterende båthus er råteskadet Nei 
5. Gusvatnet  Nei 

 
Nordli fjellstyre: 

 Vann Kommentarer Verneområde 
1. Murusjøen  Nei 
2. Kvesjøen  Nei 
3. Raubergtjønna  Nei 

 

9.2 Nybygg og restaurering av fjellstyrenaust 
Fjellstyrenaust er naust for fjellstyrebåter. Retningslinjer for størrelse på naust i 
verneområder: Høyde 1,3 m, bredde 3 m og lengde 6 m. Hvis det er behov for flere naust ved 
et vatn, skal naustene samlokaliseres. 
 
Sørli fjellstyre: 
Pri Vann Kommentarer Verneområde 

1. Lakavatnet 
Nybygg. Eksisterende båthus er 
råteskadet 

Nei 

2. Midtre Blåfjellvatnet Nybygg Blåfjella/Skjækerfjella 
3. Store Blåfjellvatnet Nybygg Blåfjella/Skjækerfjella 
4. Litle Blåfjellvatnet Nybygg Blåfjella/Skjækerfjella 
5. Luruvatnet Nybygg Blåfjella/Skjækerfjella 

 
 
Nordli fjellstyre: 
Pri Vann Kommentarer Verneområde 
1. Holmvatnet Nybygg Lierne 
2. Fiskløysvatnet Nybygg Lierne 
3. Eldbekkskardvatnet Nybygg Blåfjella/Skjækerfjella 
4. Akavatnet Nybygg Lierne 
5. Bukvatnet Nybygg Blåfjella/Skjækerfjella 

 
Vedlikehold av eksisterende naust er ikke tema i denne planen. Vedlikehold av naust blir tatt 
opp i driftsplan for bygg og anlegg, som er under utarbeidelse.  

9.3 Eksisterende private naust 
Sørli fjellstyre: 

 Vann Kommentarer Verneområde 
1. Gusvatnet Alf Joar Aspnes Nei 
2. Gusvatnet Rolf Ulland Nei 
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3.  Strivatnet Leo Lyngstad Lierne nasjonalpark 
 
Nordli fjellstyre: 

 Vann Kommentarer Verneområde 
1. Murusjøen Antall og eier ikke registrert Nei 
2. Hykkelnestjønna? Antall og eier ikke registrert Blåfjella-Skjækerfjella 

 

9.4 Saksbehandling av søknader om private naust 
Private naust i statsallmenningene krever festekontrakt med Statskog og er dermed en sak 
etter § 12 i fjelloven. Søknad om nye private naust i statsallmenningene skal dermed sendes til 
Statskog, og Statskog skal iht. §12 sende søknaden på høring til fjellstyret før de avgjør 
grunneiers tillatelse. Statskog har videre avtale med reindrifta om å sende slike søknader på 
høring til dem før avgjørelse. Oppsetting av nye naust krever i tillegg avklaring fra 
kommunen (plan- og bygningsloven) og fra vernemyndighetene i verneområder.  
 
Fjellstyrene i Lierne vurderer søknader om nye private naust i hvert enkelt tilfelle. 


