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Sak nr.: 33/16        Møtedato: 13.12.16 

        

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 15.12.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 34/16        Møtedato: 13.12.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Byggesøknad/spillemiddelsøknad Ryplihytta 

- Oppsummering, rapportering og fakturering elgjakt 

- Oppsummering småviltjakt og fiske, kortoppgjør 

- Oppsummering og rapportering fiskeprosjekt 

- Oppsummering, rapportering og fakturering tjenestesalg 

- Lovutvalgsarbeidet, innspill og rapportering til departementet 

- Seterregistreringene 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Oppsyn/elgveiing siste del av elgjakta 

- Oppstart prosjekt bru Heinådalen 

 

Møter/befaringer: 

- Møte med SNO, rovvilt 

- Møte bestillingsdialog 2017 

- Møte med Fishspot 

- Møte i rådgivende utvalg nasjonalparken 

- Regionalt oppsynsutvalg 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Grensesak Bjønnhifjellet (vedlagt) 

- Regnskapsrapport pr desember 2016 (framlegges i møtet) 

- Møteplan 2017 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Status erstatningssaken, skjønnsbegjæring 

- Orientering fra styremøte i Grønningsveien 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

Snåsa den 15.12.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 35/16        Møtedato: 13.12.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 111 

Årsplan og budsjett for 2017 

Saksdokumenter: 

- Oppsummert årsplan 2016 

- Forslag til årsplan 2017 

- Forslag til budsjett 2017 

Saksopplysninger/vurderinger: 

Ordinære driftsoppgaver ute og inne, som i stor grad er de samme hvert år, er oppsatt i 

årsplanen for å synliggjøre disse arbeidsoppgavene. Av erfaring vet en at det bestandig dukker 

opp saker og oppdrag som må prioriteres, uansett om de står på en årsplan eller ikke. En 

årsplan vil derfor være en prioritering av oppgaver som bør utføres, men der andre uforutsette 

saker/oppdrag kan gjøre at oppgaver på årsplanen blir utsatt. Fjellstyrets primæroppgaver ift 

fjelloven, samt tjenestesalg må prioriteres. 

 

Forslag til netto driftsbudsjett for 2017 (inkl. avskrivninger) framlegges med et estimert 

overskudd på kr. 10 000,- 

 

Oppsatte investeringer har en netto kostnad på kr. 150 000,-. I tillegg har fjellstyret under 

visse forutsetninger bevilget kr 200 000,- til opprusting av Grønningsveien. 

 

Noen kommentarer til budsjettforslag 2017: 

 

Inntekter: 

- Tjenestesalg: Forventes noe redusert tjenestesalg på rovvilt og nasjonalpark fra 

2016. Stort annet tjenestesalg i 2016, forventes noe redusert i 2017. 

- Småviltjakt: Forventet liten nedgang i kortsalget fra 2016, stor usikkerhet mht 

mulig stopp i vinterjakta 

- Storviltjakt: Bra resultat i 2016, budsjettert med liten reduksjon 2017 

- Fiske: Forventes noe økende 

- Hytteutleie: Forventes stabilt/økende 

- Tilskudd: Økte inntekter gjennom tilskudd til fiskeprosjekt og friluftsformål 

- Generelt: Prisjusteringer på jakt/fiske/hytteleie i 2017 

 

Kostnader: 

- Lønnsvekst faste stillinger, ca 2,8 årsverk, ny ansiennitetstabell  

- Økte pensjons- og personalkostnader  

- Økte varekostnader til prosjekt 

- Reduserte renteinntekter 

- Ellers relativt stabile driftsutgifter 

 

Investeringer: 

- Nytt forsterket tak, pipe og ovn i Skjækerhytta 

- Bytte 2 snøscootere 
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Forslag til vedtak: 

Årsplan og budsjett for 2017 vedtas som det er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Årsplan og budsjett for 2017 vedtas som det er framlagt. 

 

 

 

Snåsa den 15.12.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 36/16        Møtedato: 13.12.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Ny fjellstyrehytte i Ryplia 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 35 

Saksdokumenter: 

- Tegninger og kostnadsoverslag ny hytte i Ryplia 

- Behovsvurdering fra spillemiddelsøknad 

- Finansieringsplan fra spillemiddelsøknad 

- Utdrag fra fjellstyrets FDV-plan 

Saksopplysninger: 

Fjellstyrets hytte i Ryplia i Skjækra ble satt opp i 1964. Historikk og status til hytta er 

nærmere beskrevet i fjellstyrets FDV-plan for 2011-16 (vedlagt). Det er i FDV-planen gitt 

følgende status på hytta: 

 

Hytta er i tilfredsstillende stand innvendig. Hytta står på dårlig blaut grunn. Grunnen beveger 

seg over året. Hytta står lavt i terrenget på nordøstre hjørne. Hytta bør jekkes opp igjen. Det 

knytter seg usikkerhet til event. råteskader. Det skulle egentlig vært bygd ei ny hytte på en 

bakke i nærheten med bedre grunnforhold.  

 

Det er foretatt nærmere undersøkelser av den tekniske tilstanden av hytta, og det viser seg at 

råteskadene er omfattende både mot grunn og utvendig (særlig mot vest), og at tilstanden har 

forverret seg mye de siste åra. Omfanget av skadene gjør at man ser det som mest 

hensiktsmessig å skifte ut hele hytta med et nytt bygg, framfor å restaurere eksisterende hytte. 

Ved oppsetting av ny hytte kan man også flytte tomta noe slik at man får ei tørrere og bedre 

tomt. 

 

I 2015 kom fjellstyrene inn under søknadsordningen om spillemidler, der man kan søke om 

tilskudd til 1/3 av kostnadene (inkludert beregnet egeninnsats) til oppsetting av 

overnattingshytter i fjellet. For slike tiltak i fjellet er det DNT som samordner søknadene før 

det går til departementet for avgjørelse. Søknadsfrist for tiltak i 2017 var 1. november 2016, 

og man kan forvente svar på våren 2017. 

 

Fjellstyret er i tidligere møter i år orientert om status til Ryplihytta og at administrasjonen 

jobbet med en spillemiddelsøknad for ny hytte i Ryplia. Dette innebærer også byggesøknad til 

Snåsa kommune, da alle tillatelser på være på plass før tilsagn om spillemidler kan gis. Før 

tiltaket eventuelt iverksettes må fjellstyret gjøre vedtak på det. 

 

I forbindelse med byggesøknad og spillemiddelsøknad har Sverre Bakkene vært innleid til 

prosjektering av tiltaket. Dagens hytte er på 27 m2 og verneforskriften for Blåfjella-

Skjækerfjella nasjonalpark setter ei grense på maks 10 m2 utvidelse. Innenfor rammen på 37 

m2 er det derfor tenkt på å oppnå mest mulig sengeplasser, samtidig som man har ønsket å 
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lage ei hytte der man kan få tatt inn over seg utsikten til de fantastiske Skjækerfjella. Det er 

tatt utgangspunkt i at ny hytte flyttes ca 50 m ovenfor dagens hytte for å få bedre tomtforhold. 

 

Prosjektet med å rive og frakte ned eksisterende hytte, og sette opp ei ny, er beregnet til å ha 

en totalkostnad på kr 1 182 655,- inkl. mva. Av dette er egeninnsatsen (arbeid av fjellstyrets 

ansatte) beregnet til å utgjøre ca kr 360 000,-. Spillemidler utgjør inntil kr 377 552,-. Det betyr 

at fjellstyrets egenkapitalinnskudd i prosjektet er på kr 445 000,- inkl. mva. Fjellstyret vil 

imidlertid få igjen mva på kostnader til ny overnattingshytte, så den reelle kostnaden for 

fjellstyret vil være på ca kr. 350 000,-. 

 

Prosjektet er kostnadsberegnet best mulig for å tilfredsstille kravene i spillemiddelsøknaden. 

Eventuelle spillemidler innvilges med inntil 1/3 av den tilskuddsberettigede kostnaden, og vil 

være et maks beløp som tildeles. Hvis fjellstyret bestemmer seg for å gå for prosjektet, må 

man ha en lokal anbudsrunde på bygginga og kostnadene kan da bli noe lavere enn beregnet. 

Spillemidlene vil i såfall bli tilsvarende redusert. 

 

I forbindelse med spillemiddelsøknaden er det et krav fra departementet at søker har avsatt 

tilstrekkelig egenkapital på egen konto før søknaden blir behandlet. Fjellstyret må derfor 

allerede nå ta stilling til om de ønsker å gå for prosjektet med ny fjellstyrehytte i Ryplia, 

forutsatt at tiltaket godkjennes av kommunen og spillemiddelsøknaden innvilges. 

Vurdering: 

Tilstanden til Ryplihytta har forverret seg mye de siste åra, og fjellstyret mottar også 

tilbakemeldinger på det fra brukerne. Rypliahytta er øverst på lista over fjellstyrets bygninger 

som trenger omfattende vedlikehold. Det at fjellstyrene kom inn under spillemiddelordningen 

gjør det noe enklere å ta tak i slike store byggeprosjekt, da det selv med betydelig egeninnsats 

medfører høye kostnader for fjellstyret. Snåsa fjellstyre har imidlertid alltid prioritert 

tilrettelegging for bruk av fjella gjennom oppsetting og drift av fjellstyrehytter høyt, og det er 

naturlig at dette følges opp. Hytteutleien hos fjellstyret har vært svakt økende i flere år, og selv 

om Ryplihytta er en av hyttene som er minst besøkt, har det også her vært en økning. En vil 

anta at ei ny hytte vil føre til enda noe økning i utleie.  

 

Pr. desember 2016 har fjellstyre en bankbeholdning på ca 4,3 mill. kr, og det ligger an til 

overskudd i regnskapet for 2016. Av andre større investeringer i nær framtid er forsterkning 

og nytt tak/pipe på Skjækerhytta (ca 100 000,- + mva) og eventuelt bidrag til opprusting av 

Grønningveien (200 000,-). Kostnader knyttet til bygging av Ryplihytta vil i all hovedsak 

komme i 2018. Ut fra den oversikten man har nå over egenkapitalsituasjonen hos fjellstyret 

vurderes det som akseptabelt å avsette midler til bygging av ny hytte i Ryplia. I og med at 

både spillemidler og mva må forskutteres, så bør det være avsatt kr 820 000,- på egen konto i 

henhold til kostnadsberegningene. 

 

Ut fra tidligere erfaringer så vurderes det som formålstjenlig at fjellstyret nedsetter en 

byggekomite bestående av styreleder, daglig leder/fjelloppsyn og fjelloppsyn med byggfaglig 

kompetanse. Byggekomiteen gis de nødvendige fullmakter til å gjennomføre anbudsrunde, 

skrive avtale med byggherre og styre prosjektet innenfor de rammer fjellstyre gir. 
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Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i den dårlige forfatningen til eksisterende hytte i Ryplia, vil fjellstyre rive den 

gamle hytta og sette opp ei ny fjellstyrehytte som omsøkt ca 50 meter ovenfor dagens hytte. 

Dette er under følgende forutsetninger: 

 

1. Tiltaket er godkjent av nødvendige myndigheter, og det er innvilget spillemidler iht 

søknad. Spillemidlene kan reduseres dersom tiltakets kostnader blir redusert. 

 

2. Det avsettes innen årsskiftet kr 820 000,- av fjellstyrets egenkapital på egen 

byggekonto for prosjektet, til utgifter og forskuttering av spillemidler og mva. Dersom 

spillemiddelsøknaden ikke innvilges overføres beløpet tilbake og prosjektet tas opp til 

ny vurdering. 

 

3. Det opprettes en byggekomite bestående av styreleder, daglig leder/fjelloppsyn og 

fjelloppsyn med byggfaglig kompetanse til å lede prosjektet. Byggekomiteen gis 

fullmakt til å lyse ut byggeprosjektet på lokal anbudsrunde, gjennomføre 

forhandlinger, skrive avtale med byggherre og gjøre nødvendige innkjøp til prosjektet, 

med en total kostnadsramme på inntil kr 820 000,- inkl. mva. Byggekomiteen fører 

byggeregnskap iht de bestemmelser som gjelder for tildeling av spillemidler, og er 

ansvarlig for at det rapporteres til departementet etter fastsatte regler. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i den dårlige forfatningen til eksisterende hytte i Ryplia, vil fjellstyre rive den 

gamle hytta og sette opp ei ny fjellstyrehytte som omsøkt ca 50 meter ovenfor dagens hytte. 

Dette er under følgende forutsetninger: 

 

1. Tiltaket er godkjent av nødvendige myndigheter, og det er innvilget spillemidler iht 

søknad. Spillemidlene kan reduseres dersom tiltakets kostnader blir redusert. 

 

2. Det avsettes innen årsskiftet kr 820 000,- av fjellstyrets egenkapital på egen 

byggekonto for prosjektet, til utgifter og forskuttering av spillemidler og mva. Dersom 

spillemiddelsøknaden ikke innvilges overføres beløpet tilbake og prosjektet tas opp til 

ny vurdering. 

 

3. Det opprettes en byggekomite bestående av styreleder, daglig leder/fjelloppsyn og 

fjelloppsyn med byggfaglig kompetanse til å lede prosjektet. Byggekomiteen gis 

fullmakt til å lyse ut byggeprosjektet på lokal anbudsrunde, gjennomføre 

forhandlinger, skrive avtale med byggherre og gjøre nødvendige innkjøp til prosjektet, 

med en total kostnadsramme på inntil kr 820 000,- inkl. mva. Byggekomiteen fører 

byggeregnskap iht de bestemmelser som gjelder for tildeling av spillemidler, og er 

ansvarlig for at det rapporteres til departementet etter fastsatte regler. 

 

 

Snåsa den 15.12.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 37/16        Møtedato: 13.12.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om å få flytte naust ved Ismenningen 

Hjemmel: 

Fjelloven § 12 

Saksdokumenter: 

- Epost fra Statskog med vedlagt søknad og kart fra Per Inge Nilsen 

Saksopplysninger: 

Per Inge Nilsen har naustfeste nr 15 ved Ismenningen, rett ved grustaket. Han søker Statskog 

om å få flytte naustet til ca 50 m sørvest for fjellstyrenaustet, ved utløpet av vatnet. 

Bakgrunnen for søknaden er at han ønsker seg litt bedre tomt. Dessuten er de andre nausta 

samlet på andre siden av vatnet. 

 

Statskog ber om uttalelse fra fjellstyret og reindrifta i saken. 

Vurdering: 

Det bør være kurant med ei slik flytting som fører til samling av nausta ved vatnet. Man bør 

imidlertid være oppmerksom på at vintertraseen innover mot Grønningen svinger ned fra 

veien og over Ismenningen akkurat i denne bukta, så naustet bør trekkes så nærme 

fjellstyrenaustet som mulig. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til at naust tilhørende Per Inge Nilsen ved Ismenningen 

kan flyttes som omsøkt, og anbefaler Statskog at søknaden innvilges. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til at naust tilhørende Per Inge Nilsen ved Ismenningen 

kan flyttes som omsøkt, og anbefaler Statskog at søknaden innvilges. 

 

 

Snåsa den 15.12.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 38/16        Møtedato: 13.12.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om bidrag til etablering av vinterparkering Storåsveien 

 

Saksdokumenter: 

- Søknad fra Storåsen veiforening 

Saksopplysninger: 

Fra Storåsen veiforening har fjellstyret fått oversendt søknad om bidrag til opparbeiding av 

vinterparkeringsplass for Storåsveien. Det er fortatt befaring og laget kostnadsoverslag på 

totalt kr 78 450,- + mva. Veiforeningen søker fjellstyret, Statskog og Snåsa kommune om å 

delta med hver sin ¼ part av kostnadene (kr 19 612,-), i tillegg til at veiforeninga selv tar en 

part. 

Vurdering: 

Storåsveien er en av hovedinnfallsportene til Snåsafjella både sommer og vinter. Hittil har 

vinterparkeringa skjedd hovedsakelig nede ved gården på Skromoen. Det er stort behov for 

opparbeiding av en skikkelig vinterparkering i området, og ved utvidelse av en allerede 

etablert snuplass litt innenfor veistart vil man få en bra vinterparkering for utfarten herifra.  

 

Fjellstyret behandlet tidligere i år søknad fra Lurudal veiforening om støtte til lignende tiltak 

for Lurudalen. Som da er dette noe fjellstyret bør stille seg positive til, da det er viktig at man 

får etablert gode utgangspunkt for ferdselen i Snåsafjella, også vinterstid. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre ser positivt på at det etableres en vinterparkeringsplass for Storåsveien, og vil 

bidra med inntil kr 20 000,- til tiltaket.  

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre ser positivt på at det etableres en vinterparkeringsplass for Storåsveien, og vil 

bidra med inntil kr 20 000,- til tiltaket.  

 

 

 

 

Snåsa den 15.12.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

                                               

 

 


