
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 01/16        Møtedato: 01.02.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksopplysninger: 

Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet.  

Forslag til vedtak: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

VEDTAK: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

 

 

Snåsa den 02.02.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 02/16        Møtedato: 01.02.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Fiskeprosjekt 

- Saksbehandling styremøte 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Hyttedrift (ved, renhold) 

- Kadaverregistrering 

 

Møter/befaringer: 

- Årsmøte/samling for fjelloppsynet 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Rekreasjonsløyper for snøscooter, status og innspill i prosessen (vedlagt) 

- Grunneiersamtykke til motorferdsel på statsallmenning (vedlagt) 

- Klubbmesterskap for pointere, Ismenningen (vedlagt) 

- Bankforbindelse 

- Motorferdselsoppsyn 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

 

Snåsa den 02.02.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 03/16        Møtedato: 01.02.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Uttalelse til Statskog – søknad om fast oppkjøring av skiløype 

Ismenningen - Grønningen 

 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 12 

 

Saksdokumenter: 

- Høringsbrev fra Statskog med kartvedlegg 

 

Saksopplysninger: 

Fra Statskog har fjellstyret fått oversendt søknad fra hytteeierforeningene rundt Grønningen og 

Ismenningen Lodge om å få preparere faste skiløyper i området rundt Ismenningen og 

Grønningen. De ønsker ei rundløype med avstikkere ned til alle hyttefeltene og til 

Ismenningen Lodge. Det er ikke snakk om annen tilrettelegging enn eventuelt noe rydding av 

skog og kratt. Ønskede traseer er tegnet inn på kartvedlegg. 

 

Statskog ønsker fjellstyrets uttalelse på om dette påvirker bruksrettene i området, og eventuelt 

også forslag til alternative traseer. Berørte reinbeitedistrikt har fått eget høringsbrev fra 

Statskog. 

 

Vurderinger: 

Området fra parkeringsplassen ved Ismenningen Lodge (Ismenningen Fjellstuggu) og innover 

mot Ismenningen og Grønningen er et mye brukt hytte- og utfartsområde. Dette vassdraget er 

også skille mellom Låarte sijte og Skæhkere sijte. 

 

Mange av hytteeierne bruker nærområdet til skiturer. Å få ei fast oppkjørt skiløype som en 

runde i området bør være et positivt tilretteleggingstiltak for et aktivt friluftsliv, både for 

hytteeiere, gjester ved Ismenningen Lodge og for andre brukere av området. Selve 

løypetraseen bør i størst mulig grad trekkes ned mot og gå i skogen der det det er mulig. Over 

snaue partier vil ei skiløype fyke raskt igjen i dette området. 

 

Dette området er trolig Snåsa sitt meste brukte utfartsområde vinterstid, både med tanke på 

motorferdsel og friluftsliv. Etablering av ei skiløype med fast oppkjøring vil trolig ikke 

påvirke omfanget av bruken av området i noen stor grad. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre anbefaler at Statskog gir tillatelse til oppkjøring av skiløype ved 

Ismenningen/Grønningen. Dersom reinbeitedistriktene har merknader til løypetraseen, ber 

fjellstyret om at Statskog tar hensyn til det. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre anbefaler at Statskog gir tillatelse til oppkjøring av skiløype ved 

Ismenningen/Grønningen. Dersom reinbeitedistriktene har merknader til løypetraseen, ber 

fjellstyret om at Statskog tar hensyn til det. 
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Snåsa den 02.02.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 04/16        Møtedato: 01.02.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 362.2 

Nytt utvisningsdokument for gjeterhus - Storbrenta 

Hjemmel: 

- Seterforskriftens § 5 

Saksdokumenter: 

- Tidligere festeavtale for gjeterhytte, Storbrenta 

- Forslag til nytt utvisningsdokument 

- Høringsbrev fra Skæhkere sijte 

- Kart over beiteområde og gjeterhytter 

Saksopplysninger: 

Skjækra sambeitelag har avtale med Snåsa fjellstyre om beiteområde for sau i Roktdal- og 

Gaundal, Holden og Gjevsjø statsallmenning. Beitelaget har flere gjeterhytter i og i tilknytning 

til beiteområdet for å kunne drive et mest mulig effektiv beitebruk med driving, tilsyn og 

sanking. Beiteområdet inngår i sin helhet i Skæhkere sijte sitt beiteområde for rein. 

 

Festeavtalen som beitelaget har for gjeterhytta Storbrenta har nå gått ut, og det må derfor lages 

ny avtale for denne hytta. Det er fjellstyret som gjør vedtak om, og setter eventuelle vilkår for 

oppføring/bruk av gjeterhytter, mens det er Statskog som utarbeider festeavtaler/ 

utvisningsdokument for gjeterhyttene. Tidligere var det vanlig med 5-års festeavtaler, men 

etter hvert som avtalene skulle fornyes har fjellstyret gått over til bruk av Statskog sitt 

standard utvisningsdokument for gjeterhytter, som har 10-års varighet. 

 

I standard utvisningsdokument for gjeterhytter framgår det av pkt. 8.1 at hytta skal være 

tilgjengelig for fjelloppsyn og reindrift, og dette vilkåret setter fjellstyret nå ved nyutvisning 

av gjeterhytter etter seterforskriften. For Storbrenta sin del gikk fjellstyret i 1995 inn med 

kr 15 000,- i støtte til bygging av gjeterhytta mot at fjelloppsynet skulle ha tilgang til hytta 

under oppsyn i området. Fjellstyret kjenner ikke til at reindrifta har hatt tilgang til hytta.  

 

Fjellstyret har ved overgang til standard utvisningsdokument for allerede etablerte gjeterhytter, 

ikke satt krav om at reindrifta skal ha tilgang til hyttene, hvis ikke reindrifta tidligere har hatt 

det. Dette har skjedd i samråd med berørte reinbeitedistrikt (Skæhkere sijte). 

 

Før behandling av denne saken har fjellstyret oversendt mal for standard utvisningsdokument 

for gjeterhytter til beitelaget og Skæhkere sijte, og bedt om tilbakemeldinger på det. 

 

Skæhkere sijte skriver i sin uttalelse at når Statskog har tatt punktet om reindriftas rett til bruk 

av gjeterhuset med i sitt utvisningsdokument, så skal ikke det fjernes. De mener det ikke kan 

være av fjellstyrets interesse å fjerne reindriftas rettigheter til gjeterhytter gitt av Statskog. 

 

Fjellstyret har ikke mottatt tilbakemeldinger fra beitelaget i saken. 
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Vurdering: 

Skjækra sambeitelag er et aktivt saubeitelag som disponerer flere gjeterhytter i tilknytning til 

sitt utviste beiteområde i statsallmenningen. Sterkt rovdyrpress og mer intensiv gjeting av 

sauen gjør at behovet for Storbrenta som gjeterhus fortsatt er tilstedet. 

 

Fjellstyret og Statskog har i samarbeid jobbet for å få standardisert flest mulig avtaler på 

gjeterhytter ved fornying av festeavtaler. Denne saken er i en naturlig fortsettelse av dette 

arbeidet. 

 

Skæhkere sijte peker i sin uttalelse på at fjellstyret ikke skal fjerne punktet om reindriftas 

bruksrett til gjeterhuset, når dette er gitt av Statskog. Det er imidlertid ikke Statskog som gir 

slik tilgang ved å sette det inn i malen for utvisningsdokument for gjeterhytter. Kompetansen 

til å sette vilkår for gjeterhytter er tillagt fjellstyret, og Statskog skriver ut dokumentet basert 

på fjellstyrets vedtak og vilkår. 

 

For ei allerede etablert gjeterhytte som denne vil det være vanskelig for fjellstyre å kreve at 

reindrifta skal ha tilgang til hytta når det ikke har vært noen avtale på det tidligere. Imidlertid 

ville det vært positivt om beitelaget og reinbeitedistriktet hadde et samarbeid om alle 

gjeterhusene i området, både saubeitelagets gjeterhytter og reinbeitedritriktets gjeterhytte 

innenfor saubeiteområdet (ved Fjellskjækra). Beitelaget og reinbeitedistriktet bør derfor 

oppfordres til å finne samarbeidsavtaler for dette. 

Forslag til vedtak: 

1. Med bakgrunn i Skjækra sambeitelag sitt behov for overnattingshusvære ved tilsyn og 

sanking av sau på beite i anvist beiteområde i statsallmenningen, samt tidligere avtaler 

mellom Snåsa fjellstyre, Statskog og beitelaget om gjeterhytta Storbrenta, videreføres 

avtalen om Storbrenta som gjeterhus for Skjærka sambeitelag.  

 

2. Det skrives nytt utvisningsdokument for gjeterhytta etter Statskogs mal for dette. I 

forhold til pkt 8.1 i standard utvisningsdokument for gjeterhytter vil ikke fjellstyre 

stille som vilkår at reindrifta skal ha tilgang til huset, da det ikke tidligere er 

avtalefestet noen slik bruksrett. Fjellstyret vil imidlertid oppfordre beitelaget og 

reinbeitedistriktet til sammen å finne gode samarbeidsavtaler for gjeterhusene i 

området, slik at de kan nyttes til det beste for begge parter. 

 

Styrets behandling: 

Etter at saksinnstilling var skrevet og utsendt til styret mottok fjellstyret brev fra Skjækra 

sambeitelag angående saken. Beitelaget skriver at de ikke ønsker at reindrifta tildeles bruksrett 

til hytta, men at beitelaget selv vil ta initiativ til et møte med Skæhkere sijte for å diskutere et 

samarbeid om gjeterhyttene i området.  

 

Brevet fra beitelaget ble tatt med i styrets behandling av saken. 

 

VEDTAK: 

1. Med bakgrunn i Skjækra sambeitelag sitt behov for overnattingshusvære ved tilsyn og 

sanking av sau på beite i anvist beiteområde i statsallmenningen, samt tidligere avtaler 

mellom Snåsa fjellstyre, Statskog og beitelaget om gjeterhytta Storbrenta, videreføres 

avtalen om Storbrenta som gjeterhus for Skjærka sambeitelag.  
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2. Det skrives nytt utvisningsdokument for gjeterhytta etter Statskogs mal for dette. I 

forhold til pkt 8.1 i standard utvisningsdokument for gjeterhytter vil ikke fjellstyre 

stille som vilkår at reindrifta skal ha tilgang til huset, da det ikke tidligere er 

avtalefestet noen slik bruksrett. Fjellstyret vil imidlertid oppfordre beitelaget og 

reinbeitedistriktet til sammen å finne gode samarbeidsavtaler for gjeterhusene i 

området, slik at de kan nyttes til det beste for begge parter. 

 

 

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 02.02.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 05/16        Møtedato: 01.02.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om oppsetting av samlekru og uthus – Murbrekkfjellet 

beitelag 

Hjemmel: 

- Seterforskriftens § 5 

Saksdokumenter: 

- Søknad om oppsetting av samlekru og uthus fra Murbrekkfjellet beitelag 

- Høringsbrev fra Statskog med kartvedlegg 

Saksopplysninger: 

Murbrekkfjellet beitelag har avtale med fjellstyret om beiteområde for sau og tilhørende 

gjeterhus ved Gåstjønna i Bangsjø statsallmenning. Beitelaget søker nå om å få sette opp ei 

samlekru på 150 m2 ca 100 m nord for gjeterhytta for å lette arbeidet med nedsanking av sau.  

Krua er tenkt oppsatt med nettinggjerde forsterket med bord, og vil stå oppe i tidsrommet ca 

20. august til 15. oktober. Nettingen skal tas ned når krua ikke er i bruk. Beitelaget søker også 

om å få sette opp et lite uthus på 6 m2 for å lagre gjerdemateriell i. Likelydende søknad er 

sendt Statskog. 

 

Areal til inngjerding av beitedyr og plass for oppføring av gjeterbu, eller nødvendige hus i 

tilknytning til gjeterbua, er bruksretter der fjellstyret tar avgjørelse etter å ha innhentet 

uttalelse fra Statskog. Inngjerding av beite er å betrakte som en grunndisponering, der 

Statskog tar avgjørelse etter å ha innhentet uttalelse fra fjellstyret. 

 

Statskog har i brev av 11.01.16 bedt om fjellstyrets uttalelse til søknaden om oppsetting av 

gjerde for samlekru. De har samtidig uttalt at de ikke har noen innvendinger mot oppsetting av 

uthus som omsøkt, men at uthuset bør plasseres i tilknytning til eksisterende hus. 

Vurdering: 

Murbrekkfjellet beitelag driver aktivt med tilsyn og sanking/ettersanking av sau i 

beiteområdet, og det er et reelt behov for ei kru ved gjeterhytta for oppsamling av sau under 

sankinga. Også behovet for et lite uthus er forståelig, og begge tiltakene bør være kurante. 

Som Statskog påpeker bør uthuset settes opp i tilknytning til eksisterende hus på plassen 

(gjeterbu og utedo). 

 

Det er vanlig vilkår i slike saker at det settes som forutsetning at nettingen tas ned når gjerdet 

ikke er i bruk, og at gjerdet avklares i forhold til reindrifta. 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i Murbrekkfjellet beitelag sitt bruk av beite i Bangsjø statsallmenning og 

behovet for tilrettelegging av beitebruken i området, vedtar Snåsa fjellstyre følgende: 

 

3. Beitelaget gis tillatelse til oppføring av uthus som omsøkt. Uthuset skal plasseres ved 

eksisterende bygninger. 
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4. Fjellstyret anbefaler Statskog at beitelaget får sette opp samlekru som omsøkt. Det 

forutsettes at nettingen tas ned når gjerdet ikke er i bruk, og at tiltaket avklares med 

berørte reinbeitedistrikt. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i Murbrekkfjellet beitelag sitt bruk av beite i Bangsjø statsallmenning og 

behovet for tilrettelegging av beitebruken i området, vedtar Snåsa fjellstyre følgende: 

 

1. Beitelaget gis tillatelse til oppføring av uthus som omsøkt. Uthuset skal plasseres ved 

eksisterende bygninger. 

 

2. Fjellstyret anbefaler Statskog at beitelaget får sette opp samlekru som omsøkt. Det 

forutsettes at nettingen tas ned når gjerdet ikke er i bruk, og at tiltaket avklares med 

berørte reinbeitedistrikt. 

 

 

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 02.02.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 


