Skjækra landskapsvernområde
Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat
Storfloa naturreservat

BLÅFJELLA/SKJÆKERFJELLA – LIERNE
LÅARTE/SKÆHKEREN – LIJRE
NASJONALPARKSTYRE/NASJONALPAARHKESTÅVROE

Søknadsskjema for motorferdsel i verna områder
Bruk av motorkjøretøy som ikke er hjemlet direkte i lov og/eller verneforskrift kan det søkes om tillatelse til med hjemmel i det
enkelte verneområdes verneforskrift og naturmangfoldloven.
Opplysninger om søker:

Dato for innsending av søknad:

Navn søker:
Adresse:
Post nr / sted:

E-post:
Telefon:
Mobil:

Søknaden gjelder følgende verneområde:
Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkeren NP
Lierne / Lijre NP

Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat
Storfloa naturreservat

Formålet for motorferdselen: Hjemmel i verneforskrift og naturmangfoldloven § 48. Sett kryss:
Snødekt mark: Inn til hytte, utleiehytte, landbruksanlegg
Barmark: seter, landbruk (unntaksvis)
Snødekt mark: Kjøring av ved inn til hytte (1 dag)
Barmark: reindriften til Hykla, Hattjørnin
Luftfartøy: Reindrift, beitedyr, storvilt, nødslakt
Snødekt mark: Oppkjøring av tradisjonell turløype
Snødekt mark: Transport av funksjonshemmede
Elgtrekk: Frakt inn til jaktbase (hytte)
Barmark: Kjøring i reindrift
Generell disp.: Vitenskapelig, samf.messige / særlige tiltak
Motorbåt: På andre vann enn de som er særskilt nevnt
Annet:
Næringskjøring: Er kjøringen en del av næringsvirksomhet bes det om at det leveres egen driftsplan i stede.
Type kjøretøy:
Snøscooter
Helikopter

ATV
Sjøfly

Evt. leiekjører:

Jernhest/Elgtrekk
Annet:

Traktor / Gravemaskin

Sjåfører, andre en søker:

Kjørerute/-område:
Beskrivelse av kjørerute:
(legg ved kart)
Kjører over Gnr/Bnr:
Kjøring på egen grunn?:

Ja

Nei (Dersom nei må tillatelse fra grunneier legges ved)

Gjennomføringen av kjøringen (tidsrom og omfang):
Dato fra og med

til og med dato

Antall turer:

Flerårig: Fra år

til år

Andre opplysninger:
(evt. eget vedlegg)
Vedlegg til søknaden: (søknaden returneres hvis vedlegg mangler)
Kart
Legeattest (ved varig funksjonshemming)
Tillatelse fra grunneiere
Bekreftelse på leid hytte
Kommunal tillatelse etter motorferdselloven
Vedlegg med ytterligere opplysninger
Underskrift:
Sted:

Dato:

Underskrift:

SENDES TIL ADRESSEN NEDENFOR ELLER HELST PÅ E-POST SAMMEN MED VEDLEGGENE.

POSTADRESSE: NASJONALPARKSTYRET
V/NASJONALPARKFORVALTER
POSTBOKS:
2600
POSTNR/STED: 7734 STEINKJER

BESØKSADRESSE:
LIERNE NASJONALPARKSENTER
7882 NORDLI

TELEFON:
+47 99598620
ARKIVKODE: 432.3

E-POST: STEINAR.BACH@NATURPORTEN.NO
W EB:
WWW .NASJONALPARKSTYRE.NO
ORG.NR:

