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Sak nr.: 17/15        Møtedato: 24.08.15 
        
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. Sak 19-15 ettersendes. 

Forslag til vedtak: 
Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 
 
VEDTAK: 
Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 
Snåsa den 25.08.15 
 
 
Vidar Formo 
Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 18/15        Møtedato: 24.08.15 
        
Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 
 
Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Jaktadministrasjon  
 
Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Kadaverregistreringer 
- Uthus Andorsjøhytta 
- Nasjonalparkoppsyn 

 
Møter/befaringer: 

- Møte i Storåsvegen 
 
Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Status i sak 43-12 om avslag på krav om erstatning etter vern av statsallmenning 
- Renovasjon Lurudalsvegen 
- Status fiskeprosjekt 

Forslag til vedtak: 
Referater tas til orientering. 
 
VEDTAK: 
Referater tas til orientering. 
 
 
 
Snåsa den 25.08.15 
 
 
Vidar Formo 
Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr. 19/15 Møtedato: 24.08.15 

Saksbehandler: Lisbeth Aassve Arkiv nr.  

 
 

Fastsetting av dagskvoter (bag limit) for småviltse songen 
2015/2016 og innføring av rapporteringsplikt. 

Saksdokumenter: 
- Resultater fra taksering på statsallmenningene og sammenligning mot tidligere år. 

 
Hjemmel: 

- Fjelloven § 23 
- Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning, kap. I, §5 

 

Saksopplysninger: 
Snåsa fjellstyre har utført taksering av småvilt i mange år. Fra og med 2006 har fjellstyret 
inngått et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) om rypetaksering etter 
Distance-metoden. Den bygger på en ordinær linjetakst, men den kan i tillegg til å avdekke 
svingninger og produksjon fra år til år, også gi et bestandsestimat på antall fugl pr. km2. Det 
er Snåsa Jeger- og Fiskeforening som gjennomfører takseringen på vegne av fjellstyret.  
I 2014 ble også Snåsa fjellstyre med i den Nasjonale Hønsefuglportalen, en webportal for 
registrering og håndtering fra taksering av ryper og skogsfugl. 
 
 
Fjellstyret har tidligere år hatt følgende fangstbegrensninger på rype: 
 
      - Sesongen 2014/2015: Dagskvote på 4 ryper/jeger/dag før jul, 1 rype jeger/dag fra 
 nyttår. 

- Sesongen 2013/2014: Dagskvote på 3 ryper/jeger/dag før jul, 2 ryper jeger/dag fra 
nyttår. 

- Sesongen 2012/2013: Dagskvote på 3 ryper/jeger/dag før jul, 2 ryper/jeger/dag fra 
nyttår. 

- Sesongen 2011/2012: Dagskvote på 5 ryper/jeger/dag før jul, 3 ryper/jeger/dag fra 
nyttår. 

- 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 

 
 
På skogsfugl har det tidligere år ikke vært noen fangstbegrensninger. 
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Vurdering: 
 
Etter to bunnår med relativt liten rypebestand, viste det tegn til oppgang i fjor, både med tanke 
på kyllingproduksjon og antall fugl pr. km2 (fig. 1). Det har også vært to gode år med tanke på 
smågnagere, men med noe lavere forekomster på vårparten i år. At forekomsten var lavere på 
vårparten kan ha ført til større predasjon på ryper/reir, da predatorene i gode smågnagerår 
finner smågnagerne som alternativ føde.  
Fram til midten av august har været vært kjølig, med sein snøsmelting i fjellet. På grunn av 
den lave temperaturen som igjen har ført til bla. dårligere tilgang på innsekter i høgfjellet har 
rypa trolig trukket lengre ned i landskapet. Temperaturen og mattilgangen kan også ha hatt 
noe negativ innvirkning på årets kyllingproduksjon. Det er observert en del små kull (fig. 2) 
med små kyllinger som kan være et resultat av omlegging eller sein klekking.  
Det ble på vårparten registrert mye stamfugl i området, men ut ifra takseringsresultater tyder 
det på at det nå er ujevnt med fugl i terrenget.  
Fagmiljøene konkluderer med at jakt har en vesentlig betydning på lirypas bestandsutvikling, 
og at jakt vil være en regulerende faktor for bestanden. I gode produksjonsår vil jakta likevel 
ha en mindre innvirkning på stammen enn i dårlige produksjonsår. Dødeligheten hos ryper er 
størst fram til senhøsten, og vinterjakt/-fangst vil derfor ha større negativ innvirkning på 
bestandene enn høstjakta.  
 
 
Figur 1: Antall fugl pr. km2 fordelt på år. 
 

 
 
Figur 2: Antall kyllinger pr. høne fordelt på år. 
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Figur 3: Antall skutte ryper pr. dagsverk pr. år. 
 

 
 
 
Kunnskapen om jaktas innvirkning på fjellrypebestanden er mindre. Vi vet imidlertid at 
fjellrypa ofte samler seg og flytter fra et fjellområde til et annet. Dette gjør at et område kan 
oppfattes som tomt for fjellrype, og at andre opplever store mengder fjellrype. Denne 
ujevnheten med fugl i terrenget vil man også kunne oppleve hos lirypa, særlig i dårlige år. 
 
Ordningen med dagskvoter (bag limit) er nå godt innarbeidet hos fjellstyrene, og det bør 
videreføres som et praktisk gjennomførbart forvaltningstiltak i tråd med 
bestandssvingningene.  
 
Snåsa fjellstyre har jaktstart på rype den 15.september i motsetning til de fleste andre områder 
rundt oss som har jaktstart den 10. september, og dette gir et noe redusert jaktuttak her. Vi ser 
også på jaktkortsalget utover høsten at det er betydelig mindre tilstrømming av jegere i dårlige 
år enn i gode rypeår. 
 
I gamle Gressåmoen nasjonalpark (ca 180 km2) selges det kun et svært begrenset antall 
jaktkort for jakt uten hund de 10 første dagene av jakta. Etter det er området stengt for all jakt, 
og sammen med tilgrensende fredningsområder i Lierne har vi her et stort refugieområde for 
rypa.  
 
Det er mye fokus på vinterjaktas betydning for rypebestanden. For Snåsa sin del så er dette av 
underordnet betydning, da de aller fleste jaktområdene her i praksis blir utilgjengelige om 
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vinteren når fjelldalene og skogsbilveiene snør igjen. Det er kun i Grønningsområdet, der man 
har vinteråpen vei inn til Brottet og et større antall hytter, at man kan få noe intensiv 
vinterjakt.  
 
Fra jegerorganisasjonene er det et sterkt ønske om at områdene ikke stenges helt for jakt, men 
at uttaket heller reguleres med en streng dagskvote. 
 
Med bakgrunn i bestandssituasjonen vurderes det som rett å redusere dagskvoten på rype fra i 
fjor. Resultater fra takseringa viser at vi har en økning i fugletetthet, men på grunn av noe 
nedgang i kyllingproduksjonen, samt dårligere takseringsresultater fra nærliggende fjellstyrer 
vurderes det rett å stramme inn jaktuttaket noe. 
 
Det gjennomføres ikke taksering av skogsfugl, men etter føre-var-prinsippet vurderes det også 
som rett å innføre fangstbegrensninger på skogsfugl. 
 
For å kunne få et innblikk i antallet skutte ryper og skogsfugl har det vært krav om 
fangstrapportering i regulert periode, samt i vinterjakta.  
For å få samlet mest mulig informasjon og grunnlag fra dette er det et ønske om at det fra og 
med årets jakt innføres fangstrapportering for all jakt på rype og skogsfugl. 
 
Saken er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 -12. 
 
Kunnskapsgrunnlaget §8, Føre-var-prinsippet §9, Økosystemtilnærming og samlet belastning 
§10: 
 
Etter fjellstyrets vurdering har en på grunnlag av takseringsresultater, observasjoner gjort av 
fjelloppsynet, inntrykk fra årets "Snåsaprøve" (stor årlig fuglehundprøve i Lurudalsområdet), 
samt tidligere års data tilstrekkelig kunnskap for å fatte et slikt vedtak uten å volde skade på 
arter, naturmangfoldet eller økosystemet. 
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver §10, Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder §12: 
 
Ikke relevant i saken. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fangstbegrensninger: 
 
Det innføres en dagskvote på 3 ryper/jeger/dag fra 15.09.15 og tom. 23.12.15, og 1 
rype/jeger/dag fra 01.01.16 og ut februar 2016.  
Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.  
Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag. 
 
Rapportering: 
 
Det innføres krav om rapportering for all jakt på rype og skogsfugl. 
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VEDTAK: 
 
Fangstbegrensninger: 
 
Det innføres en dagskvote på 3 ryper/jeger/dag fra 15.09.15 og tom. 23.12.15, og 1 
rype/jeger/dag fra 01.01.16 og ut februar 2016.  
Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.  
Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag. 
 
Rapportering: 
 
Det innføres krav om rapportering for all jakt på rype og skogsfugl. 
 
 
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 25.08.15 
 
 
Vidar Formo 
Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 20/15        Møtedato: 24.08.15 
        
Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Evaluering av forvaltningsplaner for Blåfjella-Skjæ kerfjella NP og 
Skjækra landskapsvernområde 
 
 
Saksdokumenter: 

- Nøringsbrev/epost fra nasjonalparkforvalter (utsendt til styret) 
- Gjeldende forvaltningsplaner, lastes ned på følgende nettadresse: 

http://www.nasjonalparkstyre.no/BlafjellaSkjakerfjella--og-Lierne/Planer-og-
publikasjoner/Forvaltningsplan/ 
 

Saksopplysninger: 
I forkant av revideringen av forvaltningsplanene ønsker nasjonalparkstyret en evaluering av 
dagens forvaltningsplaner, slik at man ser hvor man skal sette fokus ved den forestående 
revideringen av planene. Man regner med at revideringen av planene vil starte i løpet av 
høsten. Revideringene av planene vil bli en stor og viktig jobb også for fjellstyret, i og med at 
nærmere 70 % av statsallmenningene i Snåsa er vernet og dermed er berørt av 
verneforskriftene og forvaltningsplanene. I denne omgang må fjellstyret peke på de punkt i 
planen som fjellstyret/oppsynet mener er av størst betydning å få evaluert. 
 
Vurderinger: 
Ut fra de erfaringer fjellstyret og fjelloppsynet har med forvaltningsplanene de siste åra, så er 
det viktig å sette fokus på følgende hovedpunkt: 
 

1. Naturoppsyn. Fjellstyrets oppsyn i verneområdene gjennom tjenestekjøpsavtaler med 
SNO er redusert de siste årene. Det er behov for langsiktige/flerårige avtaler som 
sikrer og gir et tilstedeværende oppsyn i verneområdene gjennom hele året, og som 
kan oppfylle bestillingene fra NP-styret. Det er viktig at det bygges videre oppgaver på 
fjelloppsynet i statsallmenningene.   

2. Forskningsaktivitet. Det er behov for bedre koordinering av forskningsaktivitet som 
det gis tillatelse til etter verneforskriften, mot annen aktivitet/oppsynsaktivitet i 
verneområdet. 

3. Bestillingsdialogen. Det er viktig at tilretteleggingstiltak i/inntil verneområdene fortsatt 
prioriteres, og at fjelloppsynet står som utfører av tiltak på statsallmenningen. 

4. Båtproblematikken. Utfordringer rundt utlegging av båt for rettighetshaver/fjellstyret, 
oppsetting av naust, båtplaner mm 

5. Dispensasjoner. Det er behov for å redusere antall vedtak/dispensasjoner, særlig ift 
motorferdsel, og det bør derfor legges opp til mere flerårige tillatelser. 

6. Informasjon/skilting. Ansvaret er veldig fragmentert, og det er behov for koordinering 
og samordning 

7. Tilgang til data. Det samles inn registreringer/data fra verneområdene både gjennom 
oppsyn, forskning og egne registreringer. Det er behov for bedre tilgang/samordning 
av dette slik at det kan benyttes av både forvaltning og oppsyn 
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Forslag til vedtak: 
Snåsa fjellstyre vil ved evaluering av forvaltningsplanene vise til de punkt nevnt i sakens 
vurderinger, og ser fram til å bidra i den forestående revideringen av forvaltningsplanene for 
Blåfjella-Skjækerfjella NP og Skjækra LVO. 
 
Styrets behandling: 
Asbjørn Flaat framsatte følgende tillegg til hovedpunkter i evalueringen: 
 

- Avklare vernemyndighetenes tilgang til etablert infrastruktur som f.eks. skogsbilveger 
og opparbeidede stier. 

 
Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Snåsa fjellstyre vil ved evaluering av forvaltningsplanene vise til de punkt nevnt i sakens 
vurderinger, og ser fram til å bidra i den forestående revideringen av forvaltningsplanene for 
Blåfjella-Skjækerfjella NP og Skjækra LVO. 
 
Følgende tillegg tas med til hovedpunkt nevnt i saksvurderingene: 
 

- Avklare vernemyndighetenes tilgang til etablert infrastruktur som f.eks. skogsbilveger 
og opparbeidede stier. 

 
 
Snåsa den 25.08.15 
 
 
Vidar Formo 
Fjelloppsyn/daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 21/15        Møtedato: 24.08.15 
        
Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Utlysning av stilling som fagsekretær 
 
 
Saksdokumenter: 

- Instruks for fagsekretær i Snåsa fjellstyre 
- Utlysningstekst fagsekretær 

 
Saksopplysninger: 
Fjellstyrets faste stilling som fagsekretær i 50 % er ledig fra 1. januar 2016. Stillingens 
hovedansvar er administrasjon av fjellstyrets småvilt- og fiskeforvaltning, markedsføring, 
saksbehandling og øvrig administrasjonsarbeid. 
 
Vurderinger: 
Fjellstyret har i løpet av de siste 10 åra redusert antallet årsverk og tilpasset seg den 
økonomiske utviklingen og arbeidskraftbehovet ved å ha 2 fjelloppsyn (inkl. daglig leder) i 
100 % stilling, fagsekretær i 50 % stilling og sesongoppsyn i 2 mnd. over sommer/høst. I 
tillegg leies det inn ekstrahjelp til renhold. 
 
Dette er å betrakte som en minimumsbemanning ut fra alle de oppgaver fjellstyret skal utføre 
både administrativt og i felt, og man må i tillegg ha stor prioritering på tjenestekjøpsoppdrag 
da dette utgjør en stadig viktigere del av fjellstyrets inntekter. 
 
Det er lite rasjonelt å ha en mindre stillingsprosent enn 50 for en helårsstilling, og det vurderes 
som rett å videreføre stillingen slik den er inntil videre.  

Forslag til vedtak: 
Snåsa fjellstyre lyser ut ledig 50 % fast stilling som fagsekretær fra januar 2016 i henhold til 
vedlagte stillingsinstruks og utlysningstekst. Det delegeres til FAU å gjennomføre ansettelsen 
av ny fagsekretær. 
 
VEDTAK: 
Snåsa fjellstyre lyser ut ledig 50 % fast stilling som fagsekretær fra januar 2016 i henhold til 
vedlagte stillingsinstruks og utlysningstekst. Det delegeres til FAU å gjennomføre ansettelsen 
av ny fagsekretær. 
 
 
Snåsa den 25.08.15 
 
 
Vidar Formo 
Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 22/15        Møtedato: 24.08.15 
        
Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Ønske om deling av veivedlikeholdsutgifter i Luruda len 
 
 
Saksdokumenter: 

- Brev fra Statskog med kostnadsoverslag og ønske om deling av veiutgifter i Lurudalen 
 

Saksopplysninger: 
Fjellstyret har mottatt forespørsel fra Statskog om å dele på utgifter til veivedlikehold i 
Lurudalen. Totalt er utgiftene beregnet til kr 50 000,-, og arbeidet består av støyping av 2 nye 
bruplater, kantrydding og slodding. Dette arbeidet er gjort på veistrekninger som ikke inngår i 
veiforeningas område, eller er regnet som utenfor veiforeningas ansvar. 
 
Vurderinger: 
Fjellstyret har i årets driftsbudsjett satt av kr 50 000,- til veivedlikehold. Kr. 25 000,- av dette 
er allerede lovet bort til arbeid med opprustning av Bogna bru. Fjellstyret må også påregnes at 
det kommer søknad om støtte fra andre veiforeninger i år. 
 
Fjellstyret hadde ikke mottatt melding eller kostnadsoverslag på dette arbeidet på 
Lurudalsvegen på forhånd. Slik planlagt veiarbeid bør kunne varsles på forhånd slik at det 
eventuelt kan prioriteres i budsjettarbeidet. 
 
Både Statskog, fjellstyret, eierne av Gressåmoen gård, nasjonalparkforvaltningen m.fl. er 
avhengig av vegen innover Lurudalen, og fjellstyret har tradisjonelt bidratt i deling av utgifter 
til veiarbeid på fjellveiene. Mens fjellstyret ikke har fått gjennomslag for sine krav om 
erstatning etter vern av statsallmenningene, er Statskog tilkjent erstatning for at de ikke lenger 
kan drive skogen på statsallmenning innenfor nasjonalpark og naturreservat på Snåsa. For å 
sikre framtidig vedlikehold og opprusting av fjellveiene på statsallmenningene bør derfor 
Statskog avsette noe av denne skogerstatningen til dette formålet. 
 
Fjellstyret bør fortsatt være med å bidra til vedlikeholdet på fjellveiene, men fjellstyret må 
også forholde seg til stadig strammere budsjettrammer. Det er derfor viktig med god 
planlegging og prioriteringer fra veiforeningene/Statskog, og ønske om bidrag fra fjellstyret 
må meldes inn i god tid. Så må man selvsagt også ta høyde for at det skjer akutte skader på 
vegene som må utbedres i løpet av året. 
 
For ikke helt å bruke opp budsjettet til vegvedlikehold i år anbefales det at fjellstyret bidrar 
med støtte til utført arbeid på Lurudalsvegen med kr. 15 000,- inkl. mva, og at Statskog 
oppfordres til å søke andre aktuelle parter til også å bidra i kostnadsdelingen. 

Forslag til vedtak: 
Snåsa fjellstyre bidrar med støtte på kr. 15 000,- inkl. mva til arbeider utført på Lurudalsvegen 
i 2015. Statskog oppfordres til å søke andre aktuelle parter til å bidra med støtte til 
veiarbeidet.  
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For at fjellstyret i framtiden skal være med på å dekke utgifter til arbeid på vegene i 
statsallmenningene, forutsettes det at det på forhånd er gjort avtale om hva som skal gjøres og 
hvor stor andel av kostnadene fjellstyret skal bidra med. 
 
Styrets behandling: 
Asbjørn Flaat framsatte forslag om at fjellstyret bidrar med kr. 25 000,- til deling av utgifter til 
arbeid på Lurudalsvegen. 
 
Forslaget fra administrasjonen ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
VEDTAK: 
Snåsa fjellstyre bidrar med støtte på kr. 15 000,- inkl. mva til arbeider utført på Lurudalsvegen 
i 2015. Statskog oppfordres til å søke andre aktuelle parter til å bidra med støtte til 
veiarbeidet.  
 
For at fjellstyret i framtiden skal være med på å dekke utgifter til arbeid på vegene i 
statsallmenningene, forutsettes det at det på forhånd er gjort avtale om hva som skal gjøres og 
hvor stor andel av kostnadene fjellstyret skal bidra med. 
 
 
 
Snåsa den 25.08.15 
 
 
Vidar Formo 
Fjelloppsyn/daglig leder 
 
 
 


