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1 Snåsa fjellstyre 

Snåsa fjellstyre har inntil kommunevalget i september 2011 bestått av følgende medlemmer: 

Tone Våg, styreleder 
Erik Landsem, nestleder 
Heidun Oldervik 
Jøran Jåma 
Asbjørn Flaat 
 
Etter kommunevalget oppnevnte Snåsa kommune følgene medlemmer i Snåsa fjellstyre for 
perioden 2011 – 2015: 
 
Ole Morten Eggen, styreleder 
Tone Våg, nestleder 
Asbjørn Flaat 
Hanne Lena Wilks 
Hans Erik Sandvik 
 
Ansatte: 
Vidar Formo, fjelloppsyn/daglig leder 100 % stilling 
Ola Vedal, fjelloppsyn 100 % stilling 
Karianna Kosmo Hegland, fagsekretær 50 % stilling 
Terje Gifstad og Folke Andersson, ekstrahjelp oppsyn 
Bjørg Vedal og Anny Åsvoll, renhold 
 
 
 

2 Politisk arbeid og aktivitet 
 
Det er totalt avholdt 8 styremøter i 2011, hvorav det nye fjellstyret har holdt de to siste av 
disse møtene. Det er behandlet 51 saker. Det ene styremøtet var i kombinasjon med 
befaring til Dalvasshytta i Lurudalen. Fjellstyret var også på befaring i Seisjødalen sammen 
med Statskog for å se på noen av skogshusværene som Statskog vurderer å avhende. 
 
Tone Våg, Asbjørn Flaat, Jøran Jåma og Erik Landsem har representert fjellstyret i styrene for 
fjellveiene på Snåsa, henholdsvis Roktdalsveien, Grønningsveien, Storåsveien og 
Lurudalsveien. For det nye fjellstyret ble følgende representanter valgt til styrene for 
fjellveiene: 
 
Lurudalsvegen: Ole Morten Eggen 
Roktdalsvegen: Hans Erik Sandvik 
Storåsvegen: Tone Våg 
Grønningsvegen: Asbjørn Flaat 
 
Tone Våg og Erik Landsem har representert fjellstyret i styret for Ismenningen Fjellstuggu AS. 
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Utdrag fra møteprotokollen: 
 
Utvisning av beiteområde for sau ved Lurukroken seter 
Etter at Statens landbruksforvaltning stadfestet fjellstyrets vedtak om at det var et vilkår for 
utvisningen av Lurukroken seter at det ikke skulle slippes sau ved seteren, har fjellstyret hatt 
en prosess på å finne egnet saubeite til Jan Ivar Sandnes sin sauebesetning. Det har vært 
flere interessekonflikter rundt slipp av inntil 700 villsau på utmarksbeite, og fjellstyret har 
mottatt mange uttalelser rundt saken. Til slutt valgte fjellstyret å utvise et begrenset område 
til saubeite i tilknytning til seteren, på sør side av elva Luru. Slik saken stod mente fjellstyret 
dette var det beste alternativet, alle forhold tatt i betraktning. Utvisningsvedtaket ble 
påklaget av Norges naturvernforbund, men Statens landbruksforvaltning stadfestet 
fjellstyrets vedtak. 
 
Revidering av tildelingsrutiner og regler for småviltjakt 
Fjellstyret hadde i 2011 en revidering av regler og rutiner tilknyttet småviltjakta. Mange 
fjellstyrer starter i dag rypejakta den 10. september, men Snåsa fjellstyre valgta fortsatt å ha 
jaktstart for rype den 15. september av hensyn til beitenæringene og for å begrense 
jakttiden og uttaket av rype. For utenbygds jegere ble den regulerte perioden fram til 24. 
september inndelt i to 5-dagers perioder, da erfaringene viser at de fleste tilreisende jegerne 
ikke jakter mer enn i 4-5 dager. Antall jaktkort totalt er det samme, og hovedparten av disse 
blir tildelt i den 1. perioden fra 15.-19. september. 
 

 
       Jakt på fjellryper i oktober 

 
Fjellstyret ønsker å styrke næringslivet i bygda ved at reiselivsbedrifter og andre med 
næringsinntekt innen overnatting og reiseliv skal kunne få tildelt en viss andel av jaktkorta 
som selges først i rypejakta (ca 100 kort av totalt 450 kort). Utfordringen for fjellstyret er at 
det blir stadig flere aktører som søker om disse kortene, og antall omsøkte kort blir mye 
større enn det antallet som er tilgjengelig. For å løse dette har fjellstyret vedtatt en prioritert 
rekkefølge for tildeling av disse kortene, hvor de større, helårs bedriftene med folk ansatt 
blir prioritert øverst. 
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Ny avtale med Statskog SF om småviltjakta på Gressåmoen statskog 
Det tidligere privateide arealet rundt Gressåmoen gård er i dag statsgrunn, ikke 
statsallmenning, og det er Statskog SF som forvalter dette området. Fjellstyret og Statskog 
har imidlertid fått på plass en ny avtale for samarbeid om forvaltningen av dette området, 
slik at de som kjøper jaktkort for småvilt på statsallmenningen også kan jakte i dette 
området. Samarbeidsavtalen er godkjent av Snåsa kommune og Direktoratet for 
naturforvaltning. 
 
 
Gjennomgang av priser og korttyper 
Fjellstyret foretok en liten justering av prisene på jakt og fiske for å unngå at man må ta 
større justeringer senere, og for å få inn 5 dagers jaktkort på småvilt i starten av jakta. 
 
Priser fiskekort: 
 

Brukergrupper: 
Enkeltkort Familiekort 

Sesong Døgn Uke Sesong 

Fiske med krok (både innenbygds-, utenbygdsboende og 
utlendinger) 

 
75 

 
230 

 
310 

 
450 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter og/eller garn i 
tillatte vatn 

 
75 

 
230 

 
310 

 
450 

Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter og/eller garn i 
tillatte vatn 

 
110 

 
260 

 
460 

 
650 

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske  

 

 
Priser jaktkort småvilt: 
 

Korttype: Utenbygdsboende Innenbygdsboende 

Dagskort  kr. 170 kr. 85 

5 dagers kort (reg. periode) Kr. 800 Kr. 400 

Ukekort  kr. 950 kr. 475 

Sesongkort u/hund kr. 1 400 kr. 700 

Sesongkort m/hund kr. 1 700 kr. 850 

 

14- og 15 åringer under opplæringsjakt trenger ikke å betale for jaktkort, men de må 
registreres hos kortselger. 16- og 17 åringer har 50 % rabatt på jaktkortene. 
 
 

Båtplan for statsallmenningene 
Etter en lengre prosess har fjellstyret nå vedtatt en samlet plan for håndtering av båter i 
statsallmenningen. Bakgrunnen for at arbeidet med en slik plan kom i gang var etableringen 
av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, og det faktum at det da i utgangspunktet ikke lengre 
ble tillatt med utlegging av båter ved fiskevann innenfor parken. Gjennom forhandlinger 
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med både Fylkesmannen og Statskog har man klart å få til retningslinjer for hvordan dette 
skal håndteres for ulike brukergrupper og for ulike vann framover. For fjellstyrene og 
Statskog som grunneier fungerer planen som retningsgivende også på statsallmenning 
utenfor verneområdene. 
 
 

 
       Noen av båtene ved Liss-Heggsjøen 

 
Standard mal og fornying av nye beiteavtaler 
Mange av beiteavtalene som fjellstyret har med de ulike beitelag/beitebrukere skulle 
fornyes, og fjellstyret ønsket i den forbindelse å lage en standard mal for disse beiteavtalene. 
Fjellstyret vedtok derfor en mal på slike avtaler, og dette ble rene beiteavtaler som regulerer 
bruken av beite. Avtale om husvære tas ut av beiteavtalene og tas inn i kontraktene som 
Statskog har på gjeterhyttene. Det legges opp til 10 års beiteavtaler som før. 
 
Videre prosess rundt Damstuggu 
I henhold til handlingsplandelen i tidligere vedtatte plan for forvaltning, drift og vedlikehold 
av fjellstyrets bygningsmasse, vedtok fjellstyret å arbeide videre med å innhente pristilbud 
på ny fjellstyrehytte ved Andorsjøen. Fjellstyret vil ta endelig stilling til om ny hytte skal 
bygges når søknader er godkjent og pristilbud er innhentet. 
 
Søknad om oppsetting av nytt naust ved Kolvensetra 
Fjellstyret godkjente riving og oppsetting av nytt naust tilhørende Kolvensetra ved Stor-
Ismenningen. 
 
Søknad om oppsetting av røykeri ved Lurukroken seter 
Fjellstyret godkjente oppsetting av røykeri ved Lurukroken seter. 
 
Søknad om oppsetting av mobilt fotoskjul ved Svartbakken 
Fjellstyret anbefalte Statskog å godkjenne Norske naturopplevelser sin søknad om 
oppsetting av mobilt fotoskjul ved Svartbakken 
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Søknad om støtte til veivedlikehold 
Fjellstyret vedtok å bidra med kr. 25 000,- til opprusting av Roktdalsvegen, og kr. 29 090,- til 
reparasjon i Brottbakken på Grønningsveien.  
 
Høringsuttalelser 

- Uttalelse til beitebruksplan for Snåsa kommune 
- Uttalelse til ny forskrift om jakt og fangst i statsallmenningene 

 
Tilskudd fra fjellkassen 

- Kr 60 000,- til Raudberglia AS   
- Kr. 2 000,- til Nord-Trøndelag harehundklubb ifm NM støver på Snåsa 
- Kr. 1 000,- + gavekort til Snåsa fiskefestival 
- Kr 300,- til Snåsa Blandakor 

 
Digitalisering av fjellstyrets protokoller 
Snåsaprodukter har gjort et stort arbeid for fjellstyret med å digitalisere fjellstyrets 
protokoller helt fra 1920-tallet, slik at de nå kan lagres og sikres elektronisk. 
 
 

3 Bruken av statsallmenningene 
 
Setring og beitedyr 
Det ble sluppet ca 4 600 sau/lam og 83 storfe til fjells på Snåsa (både statsallmenning og 
privat) i 2010. For sau/lam er dette en nedgang på ca 600 dyr fra forrige år. Storfe slippes 
fortrinnsvis på seterretter, men også i beitelag. Aktive beitelag for storfe som berører 
statsallmenningene er Svartbakken-, Ismenningen- og Grønningen beitelag. 
 
Sau slippes fortrinnsvis i beitelag, men også som enkeltbesetninger med beiteavtale på 
statsallmenning. Aktive beitelag for sau som beiter helt eller delvis i statsallmenningene er 
Skjækra-, Raudbeinsetra-, Svartbakken-, Murbrekkfjellet- og Snåsa beitelag. 
 

 
          Rein på sommerbeite i Skjækerfjell reinbeitedistrikt 
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Det foregår reinbeite i alle statsallmenningene i Snåsa. Reinbeitedistriktene som har areal 
som også omfatter statsallmenningene på Snåsa er Låarte sijte, Skæhkere sijte og Østre 
Namdal reinbeitedistrikt. 
 
I statsalmenningene var det setring på følgende steder sommeren 2011: 
 

 Holsingseteren (Ånonli) 

 Eggenseteren ( Eggen) 

 Grønningseteren (Bergli/Dahl) 

 Lurukroken seter (Sandnes) 

 Østre Klevseteren (Onsøien)  
 
Registrerte tap av sau og tamrein på beite i Snåsa kommune 
 
Utvikling og fordeling av registrerte tap av sau på grunn av rovdyr:  

År Antall 
undersøkte 

kadavre 

Antatt/dok. 
Bjørn 

Antatt/dok. 
Gaupe 

Kongeørn Jerv Antatt 
rovvilt 

2001 176 124 3 1  1 

2002 48 14 5 1  3 

2003 52 18 8   1 

2004 54 25 5 2   

2005 65 16 2 3 2 1 

2006 33 2 2 3 1 1 

2007 54 12 6 2 6 1 

2008 39 22 1 5 1  

2009 114 44 19 4  2 

2010 94 71 16 2   

2011 83 53 6 1 11 8 

 

Utvikling og fordeling av registrerte tap av tamrein på grunn av rovdyr: 

År Antall 
undersøkte 

kadavre 

Antatt/dok. 
Bjørn 

Antatt/dok. 
Gaupe 

Kongeørn Jerv Antatt 
rovvilt 

Ulv 

2004 49       

2005 63       

2006 55       

2007 100  29 2 43 14  

2008 103  49 3 12 25 1 

2009 76 1 36 5 7 13 2 

2010 91 2 53 11 16 9  

2011 52  25 3 19 5  

 
Sum antall undersøkte kadavre stemmer ikke med fordelingen, da et stort antall kadavre er 
så gamle at det ikke er mulig å anslå dødsårsak. Det reelle tapstallet er også høyere enn det 
som blir funnet og registrert. 
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Storviltjakt 
Fjellstyret forvalter all storviltjakt på statsallmenningene.  Jakta er organisert som tidligere 
med 4-års kontrakter og samme jaktfelt. I 2011 kom det inn nye jaktlag i Roktdalen, 
Bangsjøan, Strinda/Tjønndalen, Ismenningen og Storåsen. 
 
Det ble tildelt 55 elg og felt 49 i 2011. Dette gir en fellingsprosent på hele 89 %, og det er 
svært bra til å være fjellvald. 
  
Fellingsresultatet viser følgende fordeling i 2011: 
 
Ungdyr    63,3 % 

- Herav kalv  42,9 % 
Eldre ku   14,3 % 
Eldre okse   22,4 % 
Andel hanndyr totalt  55,1 % 
 
 

 
       På elgjakt i Lurudalen 
 
 

Bestandsplanperioden 2009 – 2011 gikk ut med følgende resultat totalt for 3 års perioden: 
 
Ungdyr    61,9 % 

- Herav kalv  43,8 % 
Eldre ku   11,8 % 
Eldre okse   26,4 % 
Andel hanndyr totalt  57,0 % 
 
Totalt ble det felt 144 elg og 2 hjort på statsallmenningene i bestandsplanperioden. 
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Småviltjakt 
Foran årets jaktsesong var det forventet en oppgang i småviltbestandene da vi så utviklingen 
av smågnagerbestandene utover sommeren. Det var veldig mye lemen og mus i terrenget 
som rovviltet kunnen nyte godt av, og dette bidro til god overlevelse hos egg og kyllinger hos 
rype. Resultatene fra takseringene viste at det var oppgang i rypebestanden, både i antall 
fugl i terrenget og i antall fugl pr. kull. Dagskvoten ble økt til 5 ryper/jeger/dag før jul, men 
ble satt til 3 ryper/jeger/dag for vinterjakta for å redusere uttaket på vinterbestanden. 
 
2011 var det første året med to 5-dagers jaktperioder fra jaktstart, og det ser ut til å ha 
fungert bra. Jegere som ønsker å jakte i mer enn 5 dager kjøper sesongkort. Det er naturlig 
nok størst etterspørsel etter jaktkort fra jaktstart, og hovedparten av korta ble solgt i første 
periode. Oppgangen i rypebestanden gjorde at flere jegere ville jakte utover senhøsten, og 
dette førte til økte inntekter for fjellstyret, både gjennom jaktkortsalg og hytteutleie. 
 
I gamle Gressåmoen nasjonalpark er det kun tillatt med småviltjakt uten hund, og det er 
bare jakt fra den 15. september og i 10 dager. Det selges maks 30 jaktkort for området, og 
det er langt å gå inn til de indre delene av Akselfjella. Sammen med tilgrensende 
fredningsområder i Lierne fører dette til at vi i praksis har et meget stort sammenhengende 
område der jakttrykket er svært lavt, og som fungerer som refugieområde for rypa. 
 
Snåsa fjellstyre har som de fleste andre fjellstyrer vedtatt dagskvoter for jegerne i rypejakta 
som en praktisk og gjennomførbar regulering av uttaket. Når det er lite med fugl i terrenget 
så kan man si at dagskvotene nesten ikke har noe for seg, fordi jegerne ikke finner fugl å 
skyte på. Det vil likevel være hensikt med en slik regulering også da for å hindre større uttak 
de dagene forholdene ligger til rette for det, og jegerne finner rypa. 
 
Oversikt over vedtatte dagskvoter de siste åra: 
 

- Sesongen 2011/2012: Dagskvote på 5 ryper/jeger/dag før jul, 3 ryper/jeger/dag etter 
01.01.2012 

- Sesongen 2010/2011: Dagskvote på 3 ryper/jeger/dag 
- Sesongen 2009/2010: Dagskvote på 3 ryper/jeger/dag 
- Sesongen 2008/2009: Dagskvote på 4 ryper/jeger/dag 
- Sesongen 2007/2008: Dagskvote på 5 ryper/jeger/dag 
- Tidligere hadde fjellstyret lenge en fast dagskvote på 6 ryper/jeger/dag 
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Hytteutleie: 
Tabellen under viser utviklingen over antall solgte utleiedøgn på fjellstyrehyttene. 
 

Hytte 2011 2010 2009 2008 

Døgn Døgn Døgn Døgn 
Skjækerhytta 48 36 40 44 

Nåvasshytta 87 64 105 114 

Roktsjøhytta 60 61 46 71 

Ryplihytta 22 25 32 53 

Langvasshytta 48 31 59 66 

Øydingshytta 64 18 51 56 

Grisbakkhytta 71 66 65 61 

Dalvasshytta 50 40 50 56 

Kvernsjøhytta 26 32 29 42 

Øvre Bangsjøhytta 9 9 11 12 

Ytre Bangsjøhytta 17 13 11 4 

SUM 502 395 499 579 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

D
ag

e
r 

Antall dagsverk pr. jeger 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

R
yp

e
r 

Antall ryper pr. dagsverk 



11 
 

 

4 Administrativt arbeid og oppsyn 
 
Oversikt fra timelistene viser følgende fordeling av arbeidet i fjellstyret for 2011: 
 
Fjellstyrearbeid: 
Oppsyn (info/kontr./tilsyn)      615 t. 
Skjøtsel/ikke inntektsbringende utearbeid    740 t. 
Saksbehandling       608 t. 
Annet refunderbart innearbeid   1305 t. 
Ikke refunderbart arbeid       272 t. 
 
Tjenestesalg: 
SNO rovviltkontakt        716 t. 
SNO jervregistrering        115 t. 
SNO fjellrevarbeid          65 t. 
SNO nasjonalpark        238 t.  
Snåsa kommune, innfallsporter           164 t. 
Statskog oppsyn Holden/Bangsjø/Gressåmo      17 t. 
Annet              3 t. 
 
Arbeidet som Snåsa regnskapskontor gjør for fjellstyret (regnskap, fakturering, utleie med 
mer) kommer ikke fram i denne oversikten, heller ikke sykmeldinger/permisjoner. 
 

 
       Bruarbeid ved Langvasselva på førjulsvinteren 

 
Arbeidet med tjenestesalg tar stadig større del av arbeidstiden for de ansatte i fjellstyret. Det 
har hele tiden vært en målsetning for fjellstyret at fjelloppsynet skal kunne ta på seg 
oppdrag som kommer i statsallmenningen, for å bygge på det feltapparatet som uansett har 
sin arbeidsplass i disse områdene. I 2011 ble det litt spesielt ved at innfallsportene til 
nasjonalparken skulle ferdigstilles, samtidig med at det kom midler til større tiltak i 
nasjonalparkene (bruer).  
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Fjelloppsynet utfører oppsyn for Statskog SF som er grunneier i statsallmenningene, og for 
fjellstyre. Oppsynsarbeidet foregår i kombinasjon med andre oppdrag i fjellet, og 
hovedsakelig så dreier det seg om oppsyn med bruken av områdene, is- og føresjekk, rovvilt 
og rovfugl, informasjon og prat med brukere av statsallmenningene. Mye av 
oppsynsarbeidet skjer i forbindelse med arbeid på hyttene og i samarbeid med 
tjenestesalget. Det er informert og kontrollert over 200 personer i forhold til ulike lovverk 
innen miljølovgivningen. Kontrollvirksomheten foregår under ledelse av og i samarbeid med 
lokalt lensmannskontor.  
 
Fra fjelloppsynets arbeid i statsallmenningen kan det blant annet nevnes følgende:  
 

 Bygd nytt uthus ved Dalvasshytta 

 Staket vinterlei til Skjækra 

 Rundvasking hytter, vedlikehold og vedarbeid 

 Sjekket rovfuglreir  

 Informasjon til skoleklasser i fjellet 
 
 

 
  Nytt uthus ved Dalvasshytta 

 
 
SNO kjøper tjenester fra fjellstyret på rovviltarbeid og nasjonalparkoppsyn. Av dette er det 
registrering av kadaver av sau og rein som utgjør hovedparten av arbeidet, og på grunn av 
økningen i rovdyrbestandene medførte dette økt arbeid også for fjelloppsynet. Andre 
oppdrag er yngleregistrering på jerv, kontroll og nyleiting av fjellrevhi, registreringsoppgaver 
innenfor verneområdene, oppsyn med husa på Gressåmogården og generelt oppsyn i 
nasjonalparken. 
 
I 2011 ble det bevilget midler til to bruprosjekt i/inntil nasjonalparkene, bru over Livsjøelva 
ved Gjevsjøen og over Langvasselva mellom Langvatnet og Grønningen. Fjelloppsynet bygde 
hele brua over Langvasselva og brukar til brua over Livsjøelva.  
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I tillegg satte fjelloppsynet opp bautasteiner ved de 4 innfallsportene til nasjonalparken i 
Snåsa: Ved Gressåmoen, på Andortjønnmoan, ved Vesterås og i Grubba. Til dette arbeidet 
hadde vi god hjelp av Geir Heistad og gravemaskina hans. Ved hovedinnfallsporten i Grubba 
ble det lagt ned mer arbeid med sittegruppe i skifer, en ekstra bauta for fjellstyret/Statskog 
og til skogrydding ned mot vatnet. 
 
For fjelloppsynet har 2011 på mange måter vært et ”anleggsår” med mange 
byggeprosjekter.  
 
 

 
  Den nyoppsatte skiferbautaen ved infotavla på Vesterås 

 
 
Fjellstyret får stadig forespørsler fra elever og studenter om praksisarbeid i fjellstyret. 
Fjellstyret er positiv til at ungdom ønsker å satse på ei utmarksutdanning, og prøver å legge 
forholdene til rette for slik praksis etter beste evne og kapasitet. Jan Bertil Mona hadde en 
lengre praksisperiode hos fjellstyret i 2011/2012.  
 
Utvalg av møter og kurs for fjellstyre og fjelloppsynet i 2011: 
 

- Møter i Nord-Trøndelag fjellstyresamband 
- Fagsamling for fjelloppsynet  
- Kurs i allmenningsrett 
- Samling i Regionalt oppsynsutvalg og Lokalt oppsynsutvalg 
- Dagseminar for personell med begrenset politimyndighet 
- Møte med Fylkesmannen og SNO 
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5 Inntrykk fra fjellet, rovfugl og rovdyr 
 
Et smågnagerår setter sitt preg på det øvrige livet i naturen. I løpet av vinteren var det ikke 
ofte å se smågnagere på snøen, men i de første dagene av påsken hadde vi et voldsomt 
regnvær som antakelig vis gjorde at lemen måtte opp fra bakken. Fra sist i påska var det 
plutselig lemen på snøen ”over alt”. Tidlig på sommeren fikk vi derimot en liten nedgang, før 
bestandene igjen tok seg opp utover mot høsten. Utover senhøsten var det fortsatt mye 
lemen i fjellet, men det var betydelig mindre i bygda, og toppen var nok dermed nådd. 
 
Lemenåret er nok forklaringen på at mange rovdyr og rovfugl har hatt stor yngle- og 
hekkesuksess. Det observeres svært mye spor og sportegn etter rødrev i fjellet, og det er 
funnet flere nye rødrevhi i nasjonalparkene. Dessverre kan det synes som om 
grunnstammen i fjellrevbestanden er svært liten og at grunnlaget for yngling derfor ikke er 
til stede. Det ble ikke funnet ynglende fjellrev i sommer. 
 
Rovfugler synes å ha hatt et godt hekkeår. Vi har registrert hekking av kongeørn og jaktfalk 
på flere kjente lokaliteter. Også tårnfalken har fått frem kull mange steder. Det er derimot 
observert overraskende lite fjellvåk. Fjelljoen ble derimot ofte observert. 
 
 

 
       I gode smågnagerår er fjelljoen tilbake igjen i fjellet 

 
Fiskeørna hekket på sine fasteplasser og havørna sitter på kadaver langt innover i 
fjellområdene 
 
Dårlig sporingsforhold gjennom nesten hele vinteren vanskeliggjorde kartleggingen av 
rovdyrbestandene i vinter. Det ble likevel påvist to ynglinger av jerv med relativt liten 
avstand innenfor Luru reinbeitedistrikt i 2011. I det ene hiet ble det funnet en død jervunge 
på 450 gram, som ble sendt NINA for undersøkelse. Generelt er det svært mye jervaktivitet i 
områdene, med påfølgende store tap i reindrifta. 
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Det har også i 2011 vært flere bjørner i områdene. Første observasjon av bjørn ble gjort i 
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark (Lifjellet) den 05. april. I mai hadde 5 bjørner tilhold i 
Bjørkvassområdet, midt i kalvingslandet til Luru reinbeitedistrikt. I Fossdalen ble en berghule 
høyt til fjells igjen brukt til hi for bjørnen. Her har den også ligget tidligere år. Det er over 
hele året samlet hårprøver og ekskrementer fra bjørn. 
 
Også røyskatta har respondert på smågnageråret. Sportegn og synsobservasjoner viser 
tydelig økning i bestandene. 
 
 

6 Økonomi 
 
Fjellstyrets årsregnskap for 2011 viser et driftsresultat på kr.499 392,- og et ordinært resultat 
på kr. 558 971,- Oppgang i rypebestanden og bra uttelling i elgjakta gir større inntekter for 
fjellstyret. Det har også vært et år med spesielt mye tjenestesalg, og det er hovedgrunnen til 
et bra overskudd for fjellstyret i 2011. 
 
For å kunne ta fremtidige investeringer som tilrettelegging og tiltak i statsallmenningen, må 
fjellstyret ha en egenkapital som gjør dette mulig. Anbefalinger fra Norges fjellstyresamband 
tilsier at fjellstyret bør ha ca ett års omsetning ”på bok” for å være godt rustet mot 
uforutsette kostnader eller inntektstap, og fjellstyret ligger med siste års overskudd godt an i 
så måte. 
 
 
 
Snåsa, april 2012 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Ole Morten Eggen (styreleder)  Tone Våg  
 
 
___________________________  ___________________________ 
Hanne Lena Wilks    Asbjørn Flaat   
 
 
___________________________   
Hans Erik Sandvik 
 
 
 
___________________________ 
Vidar Formo (Fjelloppsyn/dl.) 
 
 
 
 


