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1 Snåsa fjellstyre 

Snåsa fjellstyre har i 2012 bestått av følgende medlemmer: 

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 7 styremøter i 2012, hvorav det ene av dette var felles styremøte med 
Fjellstyrene i Lierne. Det er behandlet 52 saker. Det ene styremøtet var i kombinasjon med 
befaring til fjellstyrets klekkeri og snekkerveksted. Styreleder har også vært med 
fjelloppsynet på befaring i statsallmenningene. 
 
Fjellstyret er representert i styrene for fjellveiene med følgende representanter: 
 
Lurudalsvegen: Ole Morten Eggen 
Roktdalsvegen: Hans Erik Sandvik 
Storåsvegen: Tone Våg 
Grønningsvegen: Asbjørn Flaat 
 
Ole Morten Eggen og Tone Våg har representert fjellstyret i styret for Ismenningen 
Fjellstuggu AS. 
 
Utdrag fra møteprotokollen: 
 
Utvidelse av beiteområde for Murbrekkfjellet beitelag 
Murbrekkfjellet beiteområde ligger hovedsakelig innenfor Bangsjø statsallmenning, men noe 
privat areal er tilknyttet beiteområdet. Beiteområdet/beitelaget ble opprettet i 2001 i 
forbindelse med organisert beiting av sau. Beitelaget har søkt om utvidelse av området 
vestover på statsallmenningen, og om å få økt sauantallet fra 700 til 900 dyr.  
 
I forbindelse med fjellstyrets behandling av saken kom det innsigelse på denne utvidelsen fra 
en annen bruksrettshaver i allmenningen, med tidligere utvist seter/beiteområde som ble 
berørt av utvidelsen til beitelaget. Saken fikk dermed en del prinsipielle vurderinger om 
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hvorvidt fjellstyret kunne utvise nytt beiteområde i et område som tidligere var utvist, men 
hvor det ikke har vært beitedyr de siste åra og heller ikke var planer for bruk av området i 
nærmeste framtid. 
 
Fjellstyret tok ikke innsigelsen til følge, men utviste nytt beiteareal for Murbrekkfjellet 
beitelag som omsøkt med bakgrunn i beitelagets rett og behov for beite. Regulering av 
beitebruken fra de bruksberettigede i statsallmenningen er tillagt fjellstyret, og denne må 
reguleres best mulig etter ut fra de bruksberettigedes behov til enhver tid. Vedtaket i saken 
ble ikke påklaget. 
 
Uttalelse i forbindelse med planer for vindkraft på Holemsfjellet og Brandheiklumpen 
Fra Statskog fikk fjellstyret oversendt planer for vindkraftproduksjon på Holemsfjellet og 
Brandheiklumpen. Det er planleggerfirmaet Sweco som på vegne av utbygger E-ON arbeider 
med prosjektene. Fjellstyret skal uttale seg på vegne av de bruksberettigede i slike 
grunndisponeringssaker, mens det er Statskog som tar avgjørelse som grunneier i saken.  
 
Fjellstyret hadde sakene på høring, og det kom hovedsakelig meget negative uttalelser til 
planene. For Holemsfjellet bad fjellstyret Statskog om legge vekt på disse tilbakemeldingene 
i sin videre behandling av saken. Samtidig forbeholdt fjellstyret seg retten til å vurdere saken 
på nytt på et senere tidspunkt. For Brandheiklumpen anså fjellstyret konsekvensene for 
bruksrettene, og særlig reindriften, som så negative at fjellstyret vil fraråde utbygging. 
 
Arbeid med ny fjellstyrehytte på Andorsjøen 
Fjellstyret har tidligere fått omdisponert det gamle damhuset ved Andorsjøen til utleiehytte, 
og senere fått godkjent oppsetting av ny hytte i stedet for den gamle som var i dårlig 
forfatning. Fjellstyret har nedsatt en byggekomite som har innhentet pristilbud fra lokale 
byggfirma på oppsetting av ny hytte, og har valgt Jan Åge Øien AS som leverandør av hytte. 
Hytta blir oppsatt i løpet av 2013. 
 

 
Forberedende arbeid til ny fjellstyrehytte ved Andorsjøen 
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Ny bestandsplan for elg 2012-2014 og opplegg for utvidet jakttid for elg 
Det er utarbeidet ny bestandsplan for elg for statsallmenningene for perioden 2012 – 2014.  
Det er også vedtatt at fjellstyret opprettholder sitt tradisjonelle jaktopplegg ved utvidelse av 
jakttida på elg til 10. november, og at denne perioden i november administreres på best 
mulig måte slik at man får skutt flest mulig dyr fra tildelte kvoter. 
 
Oppsetting og utvidelse av sauekruer 
Fjellstyret har ovenfor Statskog anbefalt at Jan Ivar Sandnes får sette opp kru og gjerder i 
tilknytning til beiteområdet i Lurudalen, og at Raudbeinsetra saubeitelag får utvidet saukru i 
Roktdalen. Statskog har godkjent begge søknadene. 
 
Avslag på krav om erstatning etter vern av statsallmenning – begjæring av skjønn 
Nærmere 70 % av all statsallmenning på Snåsa er nå vernet som nasjonalpark eller 
naturreservat. Dette har vanskeliggjort utnyttelse og bruk av bruksrettigheter etter fjelloven. 
Fjellstyret kan også sannsynliggjøre økte utgifter og reduserte inntekter som følge av vernet. 
Naturmangfoldloven fastslår at staten skal yte erstatning når etablering av verneområder 
medfører tap av inntekter og vanskeliggjør igangværende bruk. 
 
Fjellstyret har med bakgrunn i dette framsatt krav om erstatning, men dette ble avslått av 
Regjeringsadvokaten. Fjellstyret framsatte derfor krav for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
om at staten begjærer rettslig skjønn for tingretten. Det forventes at saken kommer opp i 
løpet av 2013.  
 
Forslag til prosjekt i bestillingsdialogen for tiltak i nasjonalparken 
Fjellgårdsleiene har stor betydning for ferdselen inn i Snåsafjella og verneområdene. 
Fjellstyret spilte derfor inn ny bru over utløpet av Stor-Ismenningen og opprusting av 
Gjevsjøstien som tiltak allerede i 2011. Da ble ikke dette prosjektet prioritert hos 
Nasjonalparkstyret, så fjellstyret foreslo dette på ny i 2012, for utførelse i 2013. 
 
Nytt kontor og lager 
I løpet av 2012 har fjellstyret ryddet og solgt det gamle snekkerverkstedet på Ryggvold. 
Dette huset hadde et stort vedlikeholdsbehov, og det var lite hensiktsmessig i forhold til 
fjellstyrets behov for lagerlokaler. Fjellstyret har også sagt opp avtalen om leie av kontor på 
landbrukshuset. Etter å ha innhentet pristilbud og sett på løsninger hos flere tilbydere av 
lokaler i sentrum, endte fjellstyret til slutt opp med å skrive avtale med NTE om leie av 
kontor- og lagerlokaler i NTE-bygget fra juni 2013.  
 
Overføring av oppsynsbåten på Snåsavatnet til Røde Kors 
Fjellstyret har overført sin andel av oppsynsbåten på Snåsavatnet til Snåsa Røde Kors. 
Snåsavatnet Grunneierlag har også gjort det samme, slik at denne båten nå disponeres av 
Røde Kors som beredskapsbåt i Snåsa. 
 
Godkjenning av bygging på setre 
Fjellstyret har godkjent bygging av nytt fjøs på Eggenseteren og tilbygg til seterstue på 
Grånåseteren. 
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Revidering av regler for tildeling av jaktkort til næringslivet 
Søknadsmengden fra næringslivsaktører/gårdbrukere på å få disponere jaktkort for jegere i 
første del av småviltjakta, har i de siste åra økt mye. Samtidig har antall jaktkort som blir 
tildelt i denne regulerte perioden av småjakta blitt holdt stabilt. Dette fører til at det stadig 
blir vanskeligere å tildele slike jaktkort på en god måte. Fjellstyret har derfor valgt å se 
tilbake på utgangspunktet for ordningen, og vil derfor prioritere bebodde fjellgårder og 
virksomheter som driver med reiseliv og tilrettelegging for friluftsliv, jakt og fiske over et 
visst nivå.  
 
Kartlegging av seter – og beiteretter 
Fjellstyret er i gang med å systematisere og scanne dokumenter og kartlegge seter- og 
beiteretter på statsallmenningen. Dette er et omfattende arbeid som vil gå over flere år. Det 
ble i 2012 leid inn ekstra arbeidshjelp i forbindelse med dette arbeidet. 
 

 
Fra Grønningseteren 

 
 
Tilskudd og støtte fra fjellstyret i 2013: 

- Andel i utbedring av gangbru ved Gressåmoen, inntil kr. 15 000,- 
- Støtte til NM for løshunder, Nord-Trøndelag elghundklubb, kr. 2 000,- 
- Utvikling av Webportal for Snåsa, kr. 5 000,- 
- Tilskudd på kr. 10 000,- til Ismenningen Fjellstuggu AS (utbetales ved tilbakebetaling 

av andeler i Snåsa Vekst AS) 
- Støtte til utgivelse av bildebok, Snåsa historielag, kr 10 000,- 
- Snåsavatnet fiskefestival, kr. 1 000,- og gavekort på hytteweekend 
- O-gruppa i Snåsa IL, annonse og gavekort på hytteweekend 
- Såmmårkauk i Snåsa, kr. 1 000,- 
- Russen ved Grong videregående skole, kr. 400 
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3 Bruken av statsallmenningene 
 
Setring og beitedyr 
Det ble sluppet ca 4 500 sau/lam og 60 storfe til fjells på Snåsa (både statsallmenning og 
privat) i 2012. For sau/lam er dette omtrent stabilt fra forrige år, mens det er en liten 
nedgang i antall storfe. Storfe slippes fortrinnsvis på seterretter, men også i beitelag. Aktive 
beitelag som slapp storfe i statsallmenningene er 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. 
 
Det foregår reinbeite i alle statsallmenningene i Snåsa. Reinbeitedistriktene som har areal 
som også omfatter statsallmenningene på Snåsa er Låarte sijte, Skæhkere sijte og Tjåehkere 
sijte.  
 
I statsallmenningene var det setring på følgende steder sommeren 2012: 
 

 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 

2012 74 50 11 2  9 
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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  

2012 57  8 13 17 19  

 
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. 
 

 
Rein på rolig vandring i Andorfjellet 

 
Storviltjakt 
Fjellstyret forvalter all storviltjakt på statsallmenningene.  Jakta er organisert som tidligere 
med 4-års kontrakter og samme jaktfelt. I 2012 kom det inn nytt jaktlag i Storåsen jaktfelt. 
 
Det ble tildelt 57 elg og felt 42 i 2012. Dette gir en fellingsprosent på 74 %. Selv om 
elgjakttiden på Snåsa ble utvidet til 10. november fom 2012, så ble det en nedgang i antall 
felte elg på statsallmenningen fra de siste åra. Dette skyldes i all hovedsak været, da det ut i 
oktober kom store mengder snø innover fjelldalene som vanskeliggjorde jakta betydelig for 
både jegere og hunder. Fjellveiene måtte også brøytes opp slik at det skulle være mulig for 
jegerne å komme seg fram med bil. 
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Fellingsresultatet viser følgende fordeling i 2012: 
 
Ungdyr    69,0 % 

- Herav kalv  42,9 % 
Eldre ku     7,1 % 
Eldre okse   23,8 % 
Andel hanndyr totalt  57,1 % 
 

Det ble ikke felt hjort under storviltjakta på statsallmenningene i 2012. 
 
 
Småviltjakt 
Våren 2012 var det forventet en kollaps i smågnagerbestandene, med påfølgende 
predasjonspress på kyllinger og egg. I tillegg fikk vi en veldig sein vår, og snøen lå langt 
utover sommeren i fjellet. Taksten viste også en relativt lav tetthet av ryper og små kull, 
omtrent på samme nivå som i 2008 og 2009. Det ble også observert en god del 
«pipkyllinger» som tyder på mye omlegging hos rypa. Med bakgrunn i takseringene satte 
fjellstyret en lav dagskvote for rypejakta denne sesongen. Mange jegere lot børsa være 
hjemme og brukte jaktdagene til hundetrening. 
 
I slike bunnår hos rypa blir det mye diskusjon blant jegere, i fagmiljø og i media om 
begrensning i uttak og fredning. For Snåsa sin del så fredes ca 180 km2 av statsallmenningen 
(gamle Gressåmoen nasjonalpark) for all jakt etter de første 10 dagene i jakta. I dette 
området tillates det ikke jakt med hund, og det selges et veldig begrenset antall kort i de 10 
dagene med jakt. 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. 
 
Av erfaring vet vi også at jakttrykket utover høsten går ned betydelig når det er relativt lite 
med fugl i områdene. I forhold til vinterjakta, så freder de aller fleste områdene av 
statsallmenningene på Snåsa seg selv, i og med at bilveiene i fjelldalene snør igjen og 
områdene stort sett blir utilgjengelige for de fleste.  
 
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  
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 2012/2103: 3 ryper/jeger/dag før jul, 2 ryper/jeger/dag etter 01.01.2013 
- Sesongen 2011/2012: 5 ryper/jeger/dag før jul, 3 ryper/jeger/dag etter 01.01.2012 
- Sesongen 2010/2011: 3 ryper/jeger/dag 
- Sesongen 2009/2010: 3 ryper/jeger/dag 
- Sesongen 2008/2009: 4 ryper/jeger/dag 
- Sesongen 2007/2008: 5 ryper/jeger/dag 
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Fjellstyret har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av Snåsa viltnemd for å se på muligheter for 
utbetaling av fellingsvederlag for smårovvilt. Dette kom på plass i løpet av 2012, og man 
håper dette kan være en oppmuntring til jegere til å jakte på slikt rovvilt. Fjellstyret bidro 
med kr. 15 000,- til ordningen i 2012. 
 
 
Innleverte rapporter fra regulert periode (første 10 dager) av jakta viser følgende tall: 
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Hytteutleie: 
Tabellen under viser utviklingen over antall solgte utleiedøgn på fjellstyrehyttene. 
 

Hytte 
2012 2011 2010 2009 2008 

Døgn Døgn Døgn Døgn Døgn 

Skjækerhytta 52 48 36 40 44 

Nåvasshytta 120 87 64 105 114 

Roktsjøhytta 48 60 61 46 71 

Ryplihytta 30 22 25 32 53 

Langvasshytta 86 48 31 59 66 

Øydingshytta 60 64 18 51 56 

Grisbakkhytta 63 71 66 65 61 

Dalvasshytta 43 50 40 50 56 

Kvernsjøhytta 37 26 32 29 42 

Øvre Bangsjøhytta 10 9 9 11 12 

Ytre Bangsjøhytta 16 17 13 11 4 

SUM 565 502 395 499 579 

 
I 2012 ligger andelen online bookinger på hyttene gjennom inatur.no på 90 %. Antall 
sidevisninger på inatur.no har økt fra 5 400 i 2011 til 8 000 i 2012.  
 
 

 
Bruken av fjellstyrehyttene er økende, og mest brukt er Nåvasshytta i Skjækra 
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4 Administrativt arbeid og oppsyn 
 
Oversikt fra timelistene viser følgende fordeling av arbeidet i fjellstyret for 2012: 
 
Fjellstyrearbeid: 
Oppsyn (info/kontr./tilsyn)      834 t. 
Skjøtsel/ikke inntektsbringende utearbeid    783 t. 
Saksbehandling       845 t. 
Annet refunderbart innearbeid   1505 t. 
Ikke refunderbart arbeid, nybygg      111 t. 
 
Tjenestesalg: 
SNO rovviltkontakt        488 t. 
SNO jervregistrering          97 t. 
SNO fjellrevarbeid          47 t. 
SNO nasjonalpark        254 t.  
Snåsa kommune, innfallsporter             20 t. 
Statskog oppsyn Holden/Bangsjø/Gressåmo      18 t. 
NINA            22 t. 
 
 
Det en en målsetning for fjellstyret at fjelloppsynet skal kunne ta på seg oppdrag i 
statsallmenningen for å bygge på det feltapparatet som uansett har sin arbeidsplass i disse 
områdene. Tjenestesalget har imidlertid gått en god del tilbake fra 2011 til 2012, og dette 
skyldes hovedsakelig mindre arbeid med kadaverregistreringer på sau og tiltak i tilknytning 
til nasjonalparkene. Tjenestesalget til SNO på fjellrevarbeid, ynglehiregistrering av jerv og 
nasjonalparkoppsyn er stabilt. 
 
Fjelloppsynet utfører oppsyn for Statskog SF som er grunneier i statsallmenningene, og for 
fjellstyret. 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 400 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:  
 

 Solcelleanlegg og opprusting uteområdet Grisbakkhytta 

 Ny båt i Stor-Øydingen 

 Staket vinterlei til Skjækra 

 Rundvasking hytter, vedlikehold og vedarbeid 

 Sjekket rovfuglreir  

 Oppstart arbeid med ny fjellstyrehytte Andorsjøen 

 Informasjon til skoleklasser i fjellet 
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Bytte til ny båt i Stor-Øydingen 

 
På den administrative siden ser vi at arbeidet med å organiser småviltjakta og elgjakta på en 
best mulig måte for allmennheten krever mye arbeid. Mange vil til Snåsafjella på jakt, og 
søknadsmassen på jaktkort er mye større enn det antall jaktkort fjellstyret kan tilby. Det er 
også viktig å holde informasjons- og salgssider på internett oppdaterte.  
 
For fjellstyrets del stilles det stadig høyere krav til saksbehandling i saker og til uttalelser. 
Saksforberedelser og oppfølging av saker er tidkrevende, særlig når det omfatter emner som 
bl.a. vern og erstatning, vindkraft og prinsipielle vurderinger etter fjelloven/seterforskriften.  
 
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. Lisabeth Gåsmo hadde 
praksisperiode hos fjellstyret i 2012.  
 
Utvalg av møter og kurs for fjellstyre og fjelloppsynet i 2012: 
 

- Møter i Nord-Trøndelag fjellstyresamband 
- Møter i lokalt- og regionalt oppsynsutvalg 
- Fagsamling for fjelloppsynet  
- Kurs for nye fjellstyrer 
- Kurs i kulturminneregistrering 
- Møter i forbindelse med vern av statsallmenningene, erstatsningssaken 
- Dagseminar for personell med begrenset politimyndighet 
- Møter med Statskog, styrer i fjellveiene 
- Møte med nasjonalparkforvalter, kommunen, SNO m.fl. 
- Møter i Ismenningen Fjellstuggu AS 

 
 
 



13 
 

5 Inntrykk fra fjellet, rovfugl og rovdyr 
 
2012 ble et spesielt vær-år, med mye dårlig vær. I løpet av vinteren var det flere perioder 
med stort snøfall og vind, og også i påska var det mye dårlig vær og tungt skiføre. Så kom en 
veldig sein vår, og i fjellet var det opp mot 4 uker seinere snøsmelting enn «normalt». 
Snøskavlene hang igjen lenge utover sommeren, godt hjulpet av at sola sjelden viste seg 
fram. Så kom snøen igjen relativt tidlig, og fra midten av oktober var det snø innover 
fjelldalene.  
 
For rovfuglene så det relativt lovende ut tidlig i sesongen, og vi observerte både kongeørn og 
jaktfalk som klargjorde seg for hekking. Det så imidlertid ut som om mye av hekkeaktiviteten 
ikke kom i gang, eller har ble avbrutt, for utover i sesongen ble det lite resultat å se. For 
kongeørna er det mulig at stort snøfall ved påsketider vanskeliggjorde hekkinga.  
 
Havørna ser ut til å oppholde seg i større og større grad i de indre fjellområdene, og den 
observeres jevnlig. Havørna er dominerende på reinkadaver over vinteren. Fiskeørna er 
trofast, og vendte tilbake til sine faste hekkeplasser også i 2012, mens smågnagerspesialister 
som fjellvåk og ugler har det vært nesten fraværende.  
 
Fjellreven dukket opp igjen i Snåsafjella i 2012. Etter at den har lenge har vært borte fra 
disse fjellområdene ble den plutselig observert flere steder både i Skjækerfjella og øst i 
Snåsafjella. Gjennom det norsk-svenske prosjektet «Felles fjellrev» er det satt ut viltkamera 
ved åteblokker i fjellet for og om mulig kunne dokumentere fjellrev. Det dukket opp flere 
fjellrever på flere kamera! Sannsynligvis er disse innvandret fra Børgefjell eller fra områder i 
Sverige sør for oss. 
 

 
Her har fjellreven dukket opp på et viltkamera i Akselfjella 
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Også i 2102 har det vært stor aktivitet av både jerv og bjørn i områdene. Det er påvist flere 
dokumenterte ynglinger av jerv, og både sportegn, ynglinger og registrerte reinkadaver tyder 
på at det er en meget stor jervbestand i områdene. Flere bjørner dukket også opp på 
vårsnøen. I Roktdalen ble det felt en stor, gammel hannbjørn i sommer under 
skadefellingsjakt, og etter at den ble skutt gikk tapstallet på sauene i området ned.  
Det ble sett en økende tendens til gaupeaktivitet i Andorsjø - Gressåmo området siste år. 
Etter det vi kjenner til er det ikke observert spor etter ulv innenfor Snåsafjella i år.  
 
2012 ble ikke noe kjempe molteår, men litt molte var det. På grunn av den seine våren 
blomstret molteblomstene langt utover sommeren etter hvert som snøskavlene krympet i 
fjellet. Det var relativt bra med blåbær i skogene. 
 

6 Økonomi 
 
Fjellstyrets årsregnskap for 2012 viser et driftsresultat på kr. 21 783,- og et ordinært resultat 
på kr. 142 797,-  
 
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 
går ut på at fjellstyret bør ha ca ett års omsetning ”på bok” for å være godt rustet mot 
uforutsette kostnader eller inntektstap. 
 
Fjellstyret vil i løpet av 2013 bygge ny fjellstyrehytte ved Andorsjøen. Fjellstyret har bygd nok 
egenkapital slik at man etter denne investeringen vil ha litt over en årsomsetning på ca 3 
mill. kr i bankinnskudd. 
 
 
Snåsa, april 2013 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Ole Morten Eggen (styreleder)  Tone Våg  
 
 
___________________________  ___________________________ 
Hanne Lena Wilks    Asbjørn Flaat   
 
 
___________________________   
Hans Erik Sandvik 
 
 
 
___________________________ 
Vidar Formo (Fjelloppsyn/dl.) 
 


