
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 01/15        Møtedato: 02.02.15 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksopplysninger: 

Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte møtepapirer er ettersendt i 

posten. Sakspapirer til sak 03/15 utdeles i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

VEDTAK: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

 

Snåsa den 03.02.15 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 02/15        Møtedato: 02.02.15 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Arbeid med nye hjemmesider/småviltadministrasjon 

- Arbeid med sak unntatt offentlighet 

- Regnskap 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Bruarbeid Seisjødalen 

- Rydding ved Andorsjøhytta 

- Søppel/sjekk hytter 

 

Møter/befaringer: 

- Møte med Nord-Trøndelag turistforening 

- Samling for fjelloppsyn 

- Møter i FAU 

- Oppstartsmøte LOU 

- Bilder fra Snåsafjella 2014 på hotellet 

- Møte om forvaltningsplan for Gressåmoen 

- Åpning/seminar Naturporten 

 

Ikke vedlagte dokumenter (postjournal): 

          Til:      Fra: 

Om roteninbehandling i Klokkartjønna 

 

Fiskeforvalteren i NT 

Fellingsrapport hjort og rådyr Snåsa kommune 

 Tillatelse til snarefangst HV 12 v/Knut Gartland 
 Opplæringsjakt småvilt Skogn folkehøgskole 
 

Søknader jaktkort næringsliv 

 
Reiselivsaktører 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Foreløpig regnskap Snåsa fjellstyre 2014 

- Orientering status Ismenningen Fjellstuggu AS 

- Høring forenkling av utmarksforvaltningen 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

Snåsa den 03.02.15 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 04/15        Møtedato: 02.02.15 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 613.1 

Regulering av priser på utleie, jakt og fiske 

Hjemmel: 

- Fjellovens §§ 25 og 29  

- Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning 

Saksopplysninger: 

Når det gjelder priser for småviltjakt og fiske i statsallmenningen, så har Miljødirektoratet 

fastsatt øvre prisrammer for de ulike korttypene. For annen jakt, hytteutleie og øvrig utleie er 

det ikke fastsatt slike prisrammer. Priser på elgjakt behandles som egen sak senere etter 

anbefaling fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband. 

 

Småviltjakt 

Følgende priser og korttyper er gjeldende for småviltjakt, de ble sist regulert i februar 2013: 

  

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende 

Dagskort kr. 180 kr 90 

5 dagers kort (kun i regulert periode) kr. 800 kr. 400 

Ukekort kr. 1 000 kr. 500 

Sesongkort u/hund kr. 1 500 kr. 750 

Sesongkort m/hund kr. 1 800 kr. 900 

 

14- og 15 åringer under opplæringsjakt trenger ikke å betale for jaktkort, men de må 

registreres hos kortselger (jaktkort skrives ut til kr. 0,-). Ledsager må ha gyldig jaktkort. 

 

16- og 17åringer har 50 % rabatt på gjeldende jaktkortpriser.  

 

Fiske 

Følgende priser og korttyper er gjeldende for fiske, de ble sist regulert i februar 2013: 

 

Brukergrupper: Enkeltkort Familiekort 

Årskort Døgn Uke Årskort 

Fiske med krok (både innenbygds-, utenbygdsboende 

og utlendinger) 

 

75 

 

250 

 

330 

 

480 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

75 

 

250 

 

330 

 

480 

Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

110 

 

270 

 

480 

 

690 

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske  
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Familiekortet gjelder for samboere/ektefeller. Det gjelder også for deres barn under 20 år 

dersom de skal fiske med oter og garn. 

 

Hytteutleie, annen utleie 

Følgende priser er gjeldende for hytteutleie og annen utleie, og ble sist regulert i februar 2013: 

 

Leie av hytte, kano, båt (priser pr. døgn, gjelder alle hyttene unntatt Ytre Bangsjøhytta): 

Hytte, sommerutleie 1.mai – 13.sept.  550,-  (370,-) 

Hytte, høstleie  14. sept. – 10. okt.   970,-  (650,-) 

Hytte, vinterleie 11. okt – 31. april   650,-  (470,-) 

Utleiebåt      120,- 

Kano       120,- 

Lavvo       120,- 

 

Priser i kursiv gjelder Ytre Bangsjøhytta. 

 

Beverjakt, rådyrjakt og rovviltjakt 

Følgende priser er gjeldende på beverjakt, rådyrjakt og rovviltjakt, og ble sist regulert i 2009 

eller tidligere: 

 

Beverjakt, 5 dagers kort med rett til å felle 1 bever: Kr. 270,- (50 % rabatt for innenbygds) 

Rådyrkort, rett til å felle 1 rådyr (selges etter avsluttet elgjakt): Kr. 350,- 

 

Rovviltjakt: Kr. 10,- 

 

Vurdering: 

Prisutviklingen bør følge fjellstyrenes kostnadsøkninger generelt, og regulering av prisene bør 

skje med jevne mellomrom slik at man unngår store prishopp.  For småviltjakt og fiske må 

prisene holdes innenfor fastsatte prisrammer. For jakt på elg, hjort, rådyr, bjørn, ulv, gaupe, 

jerv og bever skal det være lik pris for innenbygds- og utenbygdsboende. 

 

Forslag til nye priser: 

 

Småviltjakt 

  

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende 

Dagskort kr. 190 kr 95 

5 dagers kort (kun i regulert periode) kr. 800 kr. 400 

Ukekort kr. 1 100 kr. 550 

Sesongkort u/hund kr. 1 700 kr. 850 

Sesongkort m/hund kr. 1 900 kr. 950 

 

14- og 15 åringer under opplæringsjakt trenger ikke å betale for jaktkort, men de må 

registreres hos kortselger (jaktkort skrives ut til kr. 0,-). Ledsager må ha gyldig jaktkort. 
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16- og 17åringer har 50 % rabatt på gjeldende jaktkortpriser.  

 

Fiske 

 

Brukergrupper: Enkeltkort Familiekort 

Årskort Døgn Uke Årskort 

Fiske med krok (både innenbygds-, utenbygdsboende 

og utlendinger) 

 

75 

 

250 

 

350 

 

510 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

75 

 

250 

 

350 

 

510 

Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

110 

 

280 

 

500 

 

730 

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske  

 

Familiekortet gjelder for samboere/ektefeller. Det gjelder også for deres barn under 20 år 

dersom de skal fiske med oter og garn. 

 

Hytteutleie, annen utleie 

 

Leie av hytte, kano, båt (priser pr. døgn, gjelder alle hyttene unntatt Ytre Bangsjøhytta): 

Hytte, sommerutleie 1.mai – 13.sept.  600,-  (450,-) 

Hytte, høstleie  14. sept. – 20. okt.   1100,-  (750,-) 

Hytte, vinterleie 21. okt – 31. april   690,-  (550,-) 

Utleiebåt      130,- 

Kano       130,- 

Lavvo       130,- 

 

Priser i kursiv gjelder Ytre Bangsjøhytta. 

 

Beverjakt, rådyrjakt og rovviltjakt 

 

Beverjakt, 5 dagers kort med rett til å felle 1 bever: Kr. 300,-  

Rådyrkort, rett til å felle 1 rådyr (selges etter avsluttet elgjakt): Kr. 400,- 

 

Rovviltjakt: Kr. 30,- 

 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre justerer priser for jakt, fiske og utleie som forslått ovenfor i sakens 

vurderinger. 

 

Styrets behandling: 

Tone Våg framsatte følgende endringsforslag til prisperioder/pris for leie av fjellstyrehytte om 

høsten: 

 

Hytte, høstleie regulert periode 14. – 24. sept.  Kr. 1 300,-    (950,- Ytre Bangsjø) 

Hytte, høstleie 25. sept. – 20. okt.   Kr. 1 100,-  (750,- Ytre Bangsjø) 
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For øvrig samme priser for hytteleie som foreslått i saksutredningen. 

 

Asbjørn Flaat framsatte følgende endringsforslag til pris for rådyrjakt: 

(selges etter avsluttet elgjakt) strykes, dvs rådyrjakt kan selges fra jaktstart. 

 

Saken ble enstemmig vedtatt med de endringsforslag som framkom under styrets behandling. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre justerer priser for jakt, fiske og utleie som forslått ovenfor i sakens 

vurderinger, med de endringsforslag som framkom under styrets behandling av saken. 

 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i Forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig 

og sendes Snåsa fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i 

sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

 

 

Snåsa den 03.02.15 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 05/15        Møtedato: 02.02.15 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Revidering av fjellstyrets internkontroll/HMS 

 

Vedlagte dokumenter: 

- Revidert HMS-plan for Snåsa fjellstyre (utsendt på epost) 

- Referat fra HMS-møte 11.12.14 

Hjemmel: 

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften). 

Saksopplysninger: 

Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter med ansatte «.. å utføre systematiske tiltak 

som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i 

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.» 

Den som er ansvarlig for virksomheten (her fjellstyret) skal sørge for at det innføres og utøves 

internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samsvar med arbeidstakerne og deres 

representanter. 

 

Snåsa fjellstyre vedtok i sak 10/08 et regelverk for HMS-arbeidet i egen virksomhet, som ble 

utarbeidet i fellesskap med ansatte. Daglig leder har hatt ansvaret for den daglige 

oppfølgingen av planen, i samarbeid med de ansatte. Eventuelle endringer og justeringer i 

planens instrukser skal godkjennes av styret. Som del av HMS-planen ligger også instrukser 

for de ulike stillingene i fjellstyret. 

Vurdering: 

Daglig leder har sammen med øvrige ansatte i møte den 11.12.14 gått gjennom fjellstyrets 

HMS-plan, og vurdert behovet for revidering ut fra nye risikovurderinger og gjennomgang av 

gjeldende instrukser. Det ble ut fra dette oppdaget behov for følgende endringer i fjellstyrets 

internkontroll/HMS (oppsummert): 

 

- Instruks for feltarbeid: Egenmeldingsskjema for flerdagers oppdrag blir ikke bruk, i 

praksis skjer fortløpende varsling på SMS. Egenmeldingsskjema kan kuttes ut. 

- Instruks for bruk av båt/gummibåt: Større og sikrere oppsynsbåt på Grønningen bør 

vurderes innkjøpt. 

- Instruks for arbeid på tak: Bør endres til instruks for arbeid i høyden. Ved arbeid i slik 

høyde at et fall kan medføre personskade, må arbeidstakeren sikres med sele og tau. 

Sele/tau settes opp som nødvendig sikringsutstyr. 

- Mangler i forhold til oppsatt personlig sikringsutstyr kjøpes inn. 

 

I vedlagte reviderte HMS dokument er instrukser og vedlegg oppdatert i henhold til dette. 

Styret må vedta nye/reviderte instrukser. 
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Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre godkjenner den reviderte HMS-planen med instrukser og vedlegg som vedlagt 

i saken. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre godkjenner den reviderte HMS-planen med instrukser og vedlegg som vedlagt 

i saken. 

 

 

Snåsa den 03.02.15 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 


