
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 05/18        Møtedato: 09.04.18 

       

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 13.04.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 06/18        Møtedato: 09.04.18 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Klargjøring for søknad småviltjakt og elgjakt 

- Årsmelding, bestandsplanarbeid, regnskap 

- Prosessskriv jordskiftesak 

- Telefoner, eposter og andre henvendelser 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Kadaverregistreringer 

- Ved, vasking, drift fjellstyrehytter 

- Transport Ryplihytta 

- Fjellrevovervåking 

- Oppstart jervovervåking 

- Oppsyn motorferdsel 

 

Møter/befaringer: 

- Møter med viltnemd og storvaldstyrer, ny bestandsplanperiode hjortevilt 

- Møte med Statskog 

- Møter med NP-forvalter, revidering forvaltningsplan 

- Oppsynsmøte, fjelloppsynet region nord 

- Årsmøte Nord-Trøndelag fjellstyresamband 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Status jordskiftesak Bjønnhifjellet 

- Søknad om grunneiers tillatelse landing med helikopter mm. NINA 

- Tilsagn om tilskudd merkeprosjekt 

- Status ny fjellstyrehytte i Ryplia 

- Status personell/drift   

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Orientering på status Grønningsveien 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

Snåsa den 13.04.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 07/18        Møtedato: 09.04.18 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Årsregnskap for 2017 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskap 2017 for Snåsa fjellstyre 

Saksopplysninger: 

Sparebank1 Regnskapshuset har ført regnskapet for fjellstyret, og har lagt fram årsregnskapet 

for 2017. Revisors beretning er ikke klar før styremøtet, men som før legges det opp til at 

regnskapet godkjennes under forutsetning om at revisor ikke har vesentlige merknader. 

Vurdering: 

Fjellstyrets årsregnskap for 2017 viser et driftsoverskudd på kr. 113 011,- og et ordinært 

resultat med overskudd på kr. 158 283,-.  

 

 
 2017 2016 2015 

Driftsinntekter 4 096 295 4 034 912 3 700 251 
Driftsresultat 113 011 368 451 207 852 
Årsresultat 158 283 421 537 260 670 
    

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Balansesum 7 222 078 7 082 565 6 503 182 
Egenkapital 6 455 086 6 296 803 5 875 266 
Egenkapitalprosent 89,4 88,9 90,3 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2017 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2017 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

 

 

Snåsa den 13.04.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 08/18          Møtedato: 09.04.18 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Årsmelding for 2017  

Saksdokumenter: 

- Forslag til årsmelding 2017 for Snåsa fjellstyre  

Saksopplysninger: 

Det er lagt fram forslag til årsmelding for Snåsa fjellstyre for 2017. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2017 som den er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2017 som den er framlagt. 

 

 

 

Snåsa den 13.04.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 09/18        Møtedato: 09.04.18 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 612.1 

Bestandsplan for elg 2018 - 2020  

Saksdokumenter: 

- Forslag til ny bestandsplan for elg for perioden 2018 – 2020 

- Høringsuttalelse Skæhkere sijte 

- Høringsuttalelse jaktlaget Patrik Ånonli 

Saksopplysninger: 

Siste bestandsplanperiode for elg gikk ut i 2017, og det må derfor søkes viltnemnda om 

godkjenning av ny bestandsplan for perioden 2018 - 2020. Årlig felling av hjort, rådyr og 

bever på statsallmenningen er så liten at det ikke lages egne bestandsplaner for disse. Kvoter 

for disse tildeles direkte fra kommunen. 

Vurdering: 

For fjellstyret er det positivt at man kan inngå en avtale med viltnemnda om avskyting av elg 

over 3 år. Da har man større fleksibilitet til å justere tildeling og avskyting de enkelte år. 

Kommunens og fjellstyrets målsetning med elgforvaltningen går fram i planen. 

 

I forrige bestandsplanperiode ble det opprettet et nytt jaktfelt i Skjækra. Av hensyn til 

reindrifta i området ble jaktperioden innskrenket, og det ble ikke tillatt med bruk av løshund. 

Elgjakta i Skjækra skulle evalueres og vurderes på nytt før neste bestandsplanperiode. 

 

Fjellstyret har bedt om høringsuttalelse fra reindrifta og jaktlaget som hadde jakta i Skjækra 

disse 3 årene. Uttalelsene er vedlagt saken. Selv om det ikke ble felt elg i Skjækra denne 

perioden, så tyder det på at det er bra med elg i området. Så lenge det ikke brukes løshund, så 

virker det også å gå greit i forhold til rein i området. Det vurderes derfor som rett å videreføre 

jakta her på samme betingelser som i forrige bestandsplanperiode. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre søker Snåsa kommune om godkjenning av bestandsplan for elg for perioden 

2018-2020 slik den er framlagt. 

 

Styrets behandling: 

Før saken ble behandlet ba Bjørn Inge Ånonli om å få vurdert sin habilitet, da han har vært 

medlem i jaktlaget som jaktet Skjækra jaktfelt. Styret kom fram til at de ville behandle saken i 

to deler, der Bjørn Inge ble kjent inhabil i den delen av saken som gjaldt om Skjækra skulle 

videreføres som jaktfelt. Vigdis H. Belbo ledet behandlingen av denne delen. 

 

VEDTAK: 

1. Jakt i Skjækra jaktfelt videreføres som ordinært jaktfelt, men med samme betingelser 

som i prøveperioden (begrenset jakttid og forbud mot bruk av løshund). 

2. Snåsa fjellstyre søker Snåsa kommune om godkjenning av bestandsplan for elg for 

perioden 2018-2020 slik den er framlagt. 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

 

Snåsa den 13.04.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 10/18        Møtedato: 09.04.18 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Priser for storviltjakt på statsallmenningen 2018 

Hjemmel: 

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

- Fjelloven § 25 

Saksdokumenter: 

- Prisliste elg 2017 

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 2018 anbefaler NTFS at fjellstyrene justerer kilosprisen 

opp med 3,5 %. 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. 

 

Avgift på restjakt på elg (dagskort) holdes uforandret på kr 150 pr jeger/dag. 

Forslag til vedtak: 

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

prisene pr kilo på skutt elg/hjort med 3,5 % fra fjorårets priser. Grunnavgiften holdes 

uforandret på kr. 3 500,- pr dyr. Avgift og bestemmelser rundt restjakt på elg (dagskort), 

videreføres som tidligere vedtatt. 

 

VEDTAK: 

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

prisene pr kilo på skutt elg/hjort med 3,5 % fra fjorårets priser. Grunnavgiften holdes 

uforandret på kr. 3 500,- pr dyr. Avgift og bestemmelser rundt restjakt på elg (dagskort), 

videreføres som tidligere vedtatt. 

 

 

 

Snåsa den 13.04.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 


