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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Verdal kommune ønsker å delta i den fremtidlige forvaltningen av BlåfjellaSkjækerfjella nasjonalpark gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret.
2. Representanten fra kommunen velges av kommunestyret etter at den
endelige forvaltningsmodellen er valgt.

Vedlegg:
Brev fra Miljøverndepartementet av 14.12.2009
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Regjeringen har gjennom Miljøverndepartementets budsjettproposisjon (Prop.1 S
(2009-2010), s. 218-226) lagt fram en ny modell for forvaltning av verneområdene.
Kommunene vil få forvaltningsmyndighet gjennom deltagelse i et interkommunalt
nasjonalparkstyre bestående av folkevalgte fra kommunene. Verdal kommune er av

Miljøverndepartementet invitert til å delta i nasjonalparkstyret for BlåfjellaSkjækerfjella nasjonalpark. Kommunen har en frist innen 10. februar 2010 til å gi
tilbakemelding om man ønsker å delta eller ikke.
Vurdering:
Regjeringen ønsker med dette å styrke lokaldemokratiet i forvaltningen av
verneområdene. Store verneområder som blant annet nasjonalparker skal sikres lokal
forvaltning gjennom et interkommunalt verneområdestyre.
Et vilkår for at lokal forvaltning kan etableres, er at flertallet av berørte kommuner i
nasjonalparken ønsker å delta i forvaltningen. (Verdal, Steinkjer, Snåsa, Lierne og
Grong) Dersom flertallet ikke ønsker å delta gjennom en slik ordning, skal
fylkesmannen fortsatt være forvaltningsmyndighet.
Styrets oppgave er å være forvaltningsmyndighet for nasjonalparken. Styret skal
oppnevne et bredt nedsatt faglig rådgivende utvalg. Sekretariatet for styret legges til en
nasjonalparkforvalter tilsatt hos fylkesmannen, men underlagt styret i forhold knyttet
til forvaltningen av nasjonalparken. Ansettelse av forvalteren vil skje i nær dialog med
styret. Forvalteren skal fortrinnsvis ha sin kontorplassering i nær tilknytning til
nasjonalparken. Målet er at forvalteren skal inngå i et faglig fellesskap gjennom
oppbygging av lokale/regionale forvaltningsknutepunkt som der det er hensiktsmessig,
blir knyttet til nasjonalparksentre eller andre typer naturinformasjonssentre.
Styret velges av kommunestyrene og skal bestå av en representant fra hver kommune.
Styret bør primært bestå av ordførere eller andre folkevalgte /
kommunestyrerepresentanter i kommunen. Varaordfører, leder plan- og
utviklingskomiteen eller leder i utmarksnemnda kan være aktuelle representanter fra
kommunen. I tillegg skal fylkestinget oppnevne politisk(e) representant(er) fra berørte
fylkeskommune(r). Andelen av eventuell samisk representasjon i styret skal vurderes
ut i fra områdets betydning for samisk kultur og næringsutøvelse.
Miljøverndepartementet vil etter samråd med Sametinget ta den endelige beslutningen
om samisk representasjon i de aktuelle styrene.
Miljøverndepartementet har som mål å etablere den nye modellen for de kommunene
som ønsker det i løpet av 2010. Miljøverndepartementet tar sikte på at styrene kan
etableres fra mars-april 2010.

