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Sak nr.: 11a/16        Møtedato: 13.06.16 

        

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 13.06.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 12/16        Møtedato: 13.06.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Tildeling småviltjakt 

- Elgjaktadministrasjon 

- Saksbehandling 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Vedarbeid hytter 

- Jervregistrering 

- Kadaverregistreringer 

 

Møter/befaringer: 

- Rypeseminar, Lierne 

- Landsmøte NFS 

- Møte med Statskog om motorferdsel på statsallmenning 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Regnskapsrapport pr. 1. juni 2016 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

 

Snåsa den 13.06.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 13/16        Møtedato: 13.06.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Grensejustering – Rokdal- og Strind og Tjønndal statsallmenninger 

mot privatgrense 

Saksdokumenter: 

- Saksbeskrivelse, kart og oversikt over grensebeskrivelse fra Statskog 

- Høringsbrev bruksrettshavere 

Saksopplysninger: 

Ved bruk av digital teknologi har kartverket med hjelp av kommunene digitalisert grensene i 

Norge slik at man får et sammenhengende (sømløst) kart for hele landet. Dette arbeidet ble 

oppstartet først på 2000-tallet. Da resultatet fra dette arbeidet ble presentert for Statskog (som 

«forvalter» grensene for statsallmenningene) og private grunneiere, så ble både Statskog og 

private forundret over den grenselinjen som Kartverket hadde dratt mellom Roktdal 

statsallmenning, Strind og Tjønndal statsallmenning og de private. Ut fra det som både 

Statskog, fjellstyret og de private har oppfattet som gjeldende grenselinje, har Kartverket dratt 

grenselinja lengre mot nordøst. 

 

Statskog har, sammen med de private grunneierne i området, jobbet med denne saken og 

innhentet både historisk dokumentasjon/kilder om grenselinja og hatt befaringer i området. 

Grensespørsmålet er godt opplyst fra Statskog i vedlagte saksdokument. 

 

Kartverkets grenselinje er etter innføring av Matrikkelloven i 2005 offisiell grenselinje, og det 

er strenge regler for justering av grenser. For å rette opp Kartverkets grenselinje kreves det at 

både grunneiere og rettighetshavere signerer på at de er enige i rettelsen. Grunneierne har 

signert, og fjellstyre må behandle saken på vegne av de bruksberettigede. 

 

Fjellstyret har sendt saken på høring til Snåsa jeger- og fiskeforening, Raudbeinsetra 

saubeitelag og Skæhkere sijte. Høringen med saksdokumentene er også kunngjort på 

fjellstyrets hjemmeside. 

Vurdering: 

Fjellstyret har ikke mottatt tilbakemeldinger fra noen av de bruksberettigede om at grenselinja 

ikke skal være slik det nå er enighet om mellom Statskog og de private grunneierne. En 

rettelse av grensa vil være i tråd med slik den har vært praktisert. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til at grensa over Bjønnhifjellet rettes slik det er enighet 

om mellom Statskog og private grunneiere. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til at grensa over Bjønnhifjellet rettes slik det er enighet 

om mellom Statskog og private grunneiere. 
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Snåsa den 13.06.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 14/16        Møtedato: 13.06.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Priser for storviltjakt på statsallmenningen 2016 

Hjemmel: 

- Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning, § 8 

Saksdokumenter: 

- Prisliste elg 2015 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har tradisjonelt hatt en årlig gjennomgang av prisene på elgjakta i samband med at 

årsmøtet i Nord-Trøndelag fjellstyresamband (NTFS) gir anbefaling til fjellstyrene om 

eventuelle justeringer i prisen. 

 

For 2016 anbefaler Nord-Trøndelag fjellstyresamband at fjellstyrene justerer kilosprisen opp 

med 2,5 %. Grunnavgiften pr. dyr anbefales holdt uforandret på kr 3 500,- pr dyr. 

 

Vurdering: 

Snåsa fjellstyre har vanligvis fulgt anbefalingene fra NTFS når det gjelder pris på elgjakt, og 

det er greit at fjellstyrene i området ligger på et noen lunde likt prisnivå. En årlig liten 

prosentvis økning er bedre enn om man må ta større økninger i enkeltår. Prisen på skutt hjort 

på statsallmenningen følger samme prisliste pr. kilo som for elg. 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i anbefalinger fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband øker Snåsa fjellstyre 

prisene pr kilo på skutt elg/hjort med 2,5 % fra fjorårets priser. Grunnavgiften holdes 

uforandret på kr. 3 500,- pr dyr. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i anbefalinger fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband øker Snåsa fjellstyre 

prisene pr kilo på skutt elg/hjort med 2,5 % fra fjorårets priser. Grunnavgiften holdes 

uforandret på kr. 3 500,- pr dyr. 

 

 

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 13.06.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 15/16        Møtedato: 13.06.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 010.0 

Forslag til godtgjørelse for styrearbeid i fjellstyret  

Hjemmel: 

- Fjelloven § 7 

Saksdokumenter: 

- Gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Snåsa kommune.  

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyremedlemmene skal ha godtgjørelse for arbeidet i fjellstyret. Godtgjørelsen blir fastsatt 

av kommunestyret etter forslag fra fjellstyret. 

 

Følgende satser er brukt for forrige valgperiode: 

Ledergodtgjørelse:   kr 8 650,- pr år 

Møtegodtgjørelse:   Alle fjellstyremedlemmer kr 480,- pr  møte. 

Kjøregodtgjørelse:  Over 4 km – statens satser pr km. 

Tapt arbeidsfortjeneste:  Heldagsmøte (over 5 t.): kr. 1 250,- 

Møter under 5 t. - kr 167,- pr time. 

Utlegg utover denne godtgjørelse legitimeres. 

 

Vurdering: 

Det har vært tradisjon for at godtgjørelsene for fjellstyremedlemmene har fulgt nivået for 

folkevalgte i kommunen. Snåsa kommunestyre har i sitt reglement vedtatt følgende gjeldende 

satser for folkevalgte i kommunen: 

 

Utvalgsleder, gruppe 1:    kr. 9 950,- pr år. 

Møtegodtgjørelse:    kr.    550,- pr møte. 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 440,- pr dag (for møter over 5 timer). 

      kr. 1 440,-/7,5 (kr. 192,-) pr t. ved kortere møter. 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 

 

Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto 

næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 

arbeidsdager pr. år. Samme maksimumsbeløp legges til grunn for arbeidstakere med legitimasjon 

fra arbeidsgiveren.  

 

Det har vært tradisjon for at fjellstyreleder har fått utbetalt ledergodtgjørelse på lik linje med 

utvalgsleder gruppe 1, og at kjøring med bil og snøskuter dekkes etter statens satser. 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i nye vedtatte satser for folkevalgte i Snåsa kommune, vil Snåsa fjellstyre 

foreslå følgende satser for fjellstyremedlemmer fra 01.01.16 og inntil videre: 

 

Fjellstyreleder:     kr. 9 950,- pr år. 
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Møtegodtgjørelse:    kr.    550,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse:    Statens satser 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 440,- pr dag (for møter over 5 timer). 

      kr. 1 440,-/7,5 (kr. 192,-) pr t. ved kortere møter. 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 

 

Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto 

næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 

arbeidsdager pr. år. Samme maksimumsbeløp legges til grunn for arbeidstakere med legitimasjon 

fra arbeidsgiveren.  

 

Forslag til nye satser for godtgjørelser til fjellstyremedlemmer oversendes kommunestyret for 

fastsettelse. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i nye vedtatte satser for folkevalgte i Snåsa kommune, vil Snåsa fjellstyre 

foreslå følgende satser for fjellstyremedlemmer fra 01.01.16 og inntil videre: 

 

Fjellstyreleder:     kr. 9 950,- pr år. 

Møtegodtgjørelse:    kr.    550,- pr møte. 

Kjøregodtgjørelse:    Statens satser 

Dekning av tapt inntekt (ulegitimert): kr. 1 440,- pr dag (for møter over 5 timer). 

      kr. 1 440,-/7,5 (kr. 192,-) pr t. ved kortere møter. 

      Legitimerte krav kan dekkes utover dette. 

 

Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto 

næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt på 260 

arbeidsdager pr. år. Samme maksimumsbeløp legges til grunn for arbeidstakere med legitimasjon 

fra arbeidsgiveren.  

 

Forslag til nye satser for godtgjørelser til fjellstyremedlemmer oversendes kommunestyret for 

fastsettelse. 

 

 

 

Snåsa den 13.06.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 16/16        Møtedato: 13.06.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 010.0 

Høring - søknad om forlenget tillatelse til å ha stående bu for 

jervjakt 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 12 

Saksdokumenter: 

- E-post fra Statskog med saksopplysninger 

 

Saksopplysninger: 

Et jervjaktlag med Jostein Hegland som jaktleder har fått tillatelse fra Statskog til å sette opp 

midlertidig jaktbu ved Husaseteren (Ismenningen statsallmenning) for å drive åtejakt på jerv 

og annet smårovvilt. Tillatelsen gjaldt for 3 år, og gikk ut denne jaktsesongen. Jaktlaget søker 

nå om å få forlenget tillatelsen til å ha jaktbua stående. 

 

Jaktlaget har lagt med rapport over bruken av bua og jakta de tre åra den har vært operativ. 

Resultatet er følgende: 

 

 2014: 153 timer. Obs. 1 jerv på bilde, 0 skutt. 

 2015: 151,5 timer., Obs. kun sjur og korp. 0 skutt 

 2016: 216 timer. Obs. 7-8 rev, 1 mår og 3 rev skutt. 

 

Statskog har sendt saken på høring til Snåsa fjellstyre og Luru reinbeitedistrikt. 

 

Vurdering: 

Jaktlaget har ikke lyktes med å felle jerv på åte, men har det siste året skutt både rev og mår. 

Omfanget av bruken har økt siste år. Etter hvert som jaktlaget får mer erfaringen med bruken 

av plassen kan kanskje også jervjakta lykkes. Uttak av jerv og smårovvilt er gunstig for 

presset på både beitenæring og rypebestanden i området. 

 

Jaktbua er en enkel innretning som skal være lett å plukke ned når tillatelsen går ut. Jaktlaget 

har opptred seriøst og levert de rapporteringer de er pålagt å levere. Fjellstyret har ikke mottatt 

noen merknader på at jaktbua har hatt negative konsekvenser for andre brukere av området, og 

jaktlaget bør derfor kunne få ha jaktbua stående en ny 3-års periode. Det er imidlertid viktig at 

jaktlaget er klar over at dette ikke er et permanent bygg, og at det etter hvert skal fjernes. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre kan ikke se at plassering og bruk av jaktbua ved Husaseteren har vært til 

belastning for bruksrettene i området, og vil anbefale Statskog at det innvilges en ny 3-årig 

tillatelse til å ha jaktbua stående på samme plass, og med øvrige betingelser som før. 
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VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre kan ikke se at plassering og bruk av jaktbua ved Husaseteren har vært til 

belastning for bruksrettene i området, og vil anbefale Statskog at det innvilges en ny 3-årig 

tillatelse til å ha jaktbua stående på samme plass, og med øvrige betingelser som før. 

 

 

 

Snåsa den 13.06.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 17/16        Møtedato: 13.06.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 010.0 

Grunneiertillatelse til motorferdsel på statsallmenning – delegasjon 

og retningslinjer 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 12 

Saksdokumenter: 

- Fjellstyresak 26-15 (ikke vedlagt) 

 

Saksopplysninger: 

Motorferdselloven og fjellovens § 12 er endret, og fjellstyrene har fått en ny oppgave. 

Endringene innebærer at «grunneiersamtykke» - herunder kompetansen til å forby eller 

redusere (begrense) motorferdsel i statsallmenning - ved nytt tredje ledd i fjell. § 12 er blitt 

overført fra Statskog SF til fjellstyrene. Før fjellstyrene gir slik grunneiersamtykke på 

statsallmenning skal Statskog ha søknaden til uttalelse 

 

Endringene i fjellovens § 12 gjelder all motorferdsel på statsallmenning, både på snødekt 

mark, barmark og ved bruk av helikopter. For å få dette til å bli mest mulig håndterlig, og slik 

at fjellstyret slipper å behandle hver enkelt søknad, må fjellstyre gjøre vedtak med 

retningslinjer og delegasjonsfullmakt til administrasjonen. Disse retningslinjene bør på 

forhånd være mest mulig samkjørte med Statskog. 

 

Som følge av endringen i fjelloven hadde fjellstyret i fjor høst en sak om midlertidig tillatelse 

til motorferdsel på statsallmenning (sak 26-15). Fjellstyret gjorde da følgende vedtak: 

 

Inntil fjellstyret har fastsatt egne retningslinjer/delegasjonsfullmakt for grunneiertillatelser til 

motorferdsel på statsallmenning, gis Snåsa kommune midlertidig adgang til å gi slik tillatelse 

på vegne av fjellstyret i tråd med tidligere praksis/enighet med Statskog. Denne midlertidige 

adgangen vil imidlertid ikke gjelde for eventuelt nye scooterløyper i medhold av 

motorferdselloven § 4a. 

 

I styremøte 1. februar 2016 hadde fjellstyret en diskusjonssak omkring motorferdsel på 

statsallmenningen, hvor dagens praksis ble vurdert. 

 

Etter dette har administrasjonen hatt møte med Statskog for å høre deres erfaringer fra 

tidligere saker, og for å få en mest mulig felles holdning til motorferdsel på statsallmenning på 

Snåsa framover 

 

Vurdering: 

Bruk av motorkjøretøy i utmark er i utgangspunktet veldig strengt regulert i Norge, og i de 

aller fleste tilfeller er det regelverket som legger rammene for kjøring/landing, og ikke 

grunneiers tillatelse. Det kan likevel være slik at grunneier ønsker å forby eller redusere 

motorferdselen på hele/deler av sin eiendom, dersom motorferdselen kommer i konflikt med 
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annen bruk eller andre verdier på eiendommen. På statsallmenning kan dette typisk dreie seg 

om konsekvenser for bruksberettigede (herunder reindrift), friluftsliv, vilt osv. 

 

Basert på de innspill som kom fram under fjellstyrets diskusjon av saken, samt fjelloppsynets 

og Statskogs egne erfaringer med motorferdselen på statsallmenningen, kan følgende 

retningslinjer legges til grunn for de ulike typer av motorferdsel: 

 

Kjøring på snødekt mark: 

- Kommunal disp. praksis ok, kurante saker. Kan se på bedre koordinering av 

leier/traseer i enkelt områder. Før neste 4-års periode med tillatelser bør trasekartet for 

statsallmenningen gjennomgås sammen med kommunen. 

- Direkte hjemlet kjøring ok, men vitenskapelige undersøkelser/forskningskjøring bør i 

den grad det er mulig koordineres/legges til eksisterende fjelloppsyn, særlig innenfor 

verneområdene. 

- Forutsatt etablering av løypenett for rekreasjonskjøring bør dette som utgangspunkt 

kunne dekke opp behovet for dispensasjonskjøring for funksjonshemmede i disse 

områdene. 

- Kjøring ved tilsyn/utkjøring av åte til jervbåser ok, forutsatt at fjellstyret og reindrifta 

er blitt hørt og har godkjent søknad om utplassering av bås 

 

Kjøring på barmark: 

- Utfrakt av elg ok 

- Innfrakt av ATV/jernhest til jaktbase i elgjakta ok etter kommunal disp.  

- Næringskjøring skog ok.  

- Annen næringskjøring (f.eks. beite, seter i jordbruket), avgjøres i samråd med Statskog 

- Andre saker avgjøres i samråd med Statskog 

 

Bruk av helikopter: 

- Kommunal disp. praksis ok 

- Bruk i næring, avgjøres i samråd med Statskog 

- Andre saker avgjøres i samråd med Statskog 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre delegerer til administrasjonen å gi grunneiers tillatelse til motorferdsel etter  

§ 12 i fjelloven, og etter de retningslinjer som er gitt ovenfor i saken. Før tillatelse gis skal 

Statskog ha hatt anledning til å uttale seg, enten direkte til den enkelte sak eller i form av 

generell uttalelse til typer av saker. Daglig leder avgjør i samråd med styreleder om en sak er 

såpass spesiell og/eller prinsipiell at avgjørelse skal tas av styret. 

 

Denne delegasjonen gjelder ikke fullmakt til å gi grunneiers tillatelse til eventuelle nye løyper 

for rekreasjonskjøring som etableres etter motorferdselloven § 4 a. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre delegerer til administrasjonen å gi grunneiers tillatelse til motorferdsel etter  

§ 12 i fjelloven, og etter de retningslinjer som er gitt ovenfor i saken. Før tillatelse gis skal 

Statskog ha hatt anledning til å uttale seg, enten direkte til den enkelte sak eller i form av 

generell uttalelse til typer av saker. Daglig leder avgjør i samråd med styreleder om en sak er 

såpass spesiell og/eller prinsipiell at avgjørelse skal tas av styret. 
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Denne delegasjonen gjelder ikke fullmakt til å gi grunneiers tillatelse til eventuelle nye løyper 

for rekreasjonskjøring som etableres etter motorferdselloven § 4 a. 

 

 

Snåsa den 13.06.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 18/16        Møtedato: 13.06.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Høring på ny forskrift om jakt og fangsttider, samt sanking av egg 

og dun 

Saksdokumenter: 

- Miljødirektorates høringsbrev kan lastes ned på direktoratets hjemmeside: 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/H%c3%b8ring%20jakttid%202

017-2022%20Oppsummering%20av%20endringer.pdf?epslanguage=no 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/H%c3%b8ringsnotat%20jakttid

%202017-2022.pdf?epslanguage=no 

 

- Forslag til høringsuttalelse fra Snåsa fjellstyre 

Saksopplysninger: 

Miljødirektoratet har sendt på høring ny forskrift for jakt og fangst, samt sanking av egg og 

dun. Denne forskriften er 5-årig og skal være gjeldende fra 1. april 2017. 

 

Blant endringene som foreslås er endrede jakttider på elg, der også muligheten for å ha 

opphold mellom elgjaktperiodene tas bort. 

 

Direktoratet foreslår også å stanse rypejakta den 23. desember. 

 

Snåsa kommune (viltnemnda) har bedt om uttalelse fra fjellstyret på høringsforslaget. 

 

Vurdering: 

Det er vedlagt forslag til høringsuttalelse fra fjellstyret. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre avgir høringsuttalelse til endringer i forskrift om jakt og fangsttider som 

vedlagt i saken. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre avgir høringsuttalelse til endringer i forskrift om jakt og fangsttider som 

vedlagt i saken. 

 

 

 

Snåsa den 13.06.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/H%c3%b8ring%20jakttid%202017-2022%20Oppsummering%20av%20endringer.pdf?epslanguage=no
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/H%c3%b8ring%20jakttid%202017-2022%20Oppsummering%20av%20endringer.pdf?epslanguage=no
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/H%c3%b8ringsnotat%20jakttid%202017-2022.pdf?epslanguage=no
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/H%c3%b8ringsnotat%20jakttid%202017-2022.pdf?epslanguage=no

