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Sak nr.: 22/18        Møtedato: 17.12.18 

       

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 18.12.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 23/18        Møtedato: 17.12.18 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Avslutning, oppsummering og fakturering elgjakt 

- Fiskeprosjektet, revidering fiskeguide og hovedrapportering 

- FDV-plan 

- Saksbehandling, årsplan og budsjett 

- Saksforberedende arbeid ankesak jordskifte 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Oppstart bruarbeid Tverråa 

- Oppsyn 

 

Møter/befaringer: 

- Møte med NP-forvalter m.fl., bestillingsdialogen 2019 

- Møte med SNO om tjenestekjøp 2019 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Regnskapsrapport pr desember 

- Hovedrapport fiskeprosjekt (eget vedlegg) 

- Anke av jordskiftedom Bjønnhifjellet 

- Revidering av båtplan/båtregister 

- Møteplan 2019 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Møte med Snåsa kommune m.fl., evaluering av rekreasjonsløyper  

- Samling for fjelloppsynet/styremedlemmer Værnes i januar 

- Befaring Ryplihytta 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering: 

 

 

Snåsa den 18.12.18 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 24/18        Møtedato: 17.12.18 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 111 

Årsplan og budsjett for 2019 

Saksdokumenter: 

- Forslag til årsplan 2019 (med gjennomgang av årsplan 2018) 

- Forslag til budsjett 2019 

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. 

 

Utleie av fjellstyrehyttene og utleiebåtene/kanoene er økende. Dette gir økte inntekter, men 

også mer arbeid med drift/vedlikehold, renhold og internkontroll. Både ut fra HMS-

perspektivet vinterstid, og det økende arbeidsbehovet, må man i større grad prioritere å dra 

flere sammen på slike oppdrag framover. Vi ser at det er behov for å ha inn ekstra arbeidshjelp 

i tillegg til den faste bemanningen over sommeren, og det er også i 2019 budsjettert med slik 

ekstrahjelp. 

 

Fjellstyrets fiskeprosjekt avsluttes med hovedrapportering til jul 2018. Fjellstyrets fagsekretær 

har fungert som leder for prosjektet i 15 % stilling de siste årene, i tillegg til sin faste 50 % 

stilling. Hun går nå tilbake til 50 % fra nyttår.  

 

Fiskeprosjektet har fått tilsagn om kr. 400 000,- i tilskudd. Dette utbetales etter 

rapportering/regnskap og revisjon i 2019. Beløpet er ikke satt opp under inntekter i forslag til 

driftsbudsjett.  

 

Det knytter seg stor usikkerhet i forhold til eventuelle saksomkostninger i pågående 

jordskiftesaker, særlig til ankebehandlingen av den ene saken i lagmannsretten. Dette er heller 

ikke satt opp som egen utgiftspost i budsjettet. 

 

Forslag til netto driftsbudsjett for 2019 (inkl. avskrivninger) framlegges med et estimert 

overskudd på kr. 5 000,- 

 

Oppsatte investeringer har en netto kostnad på kr. 120 000,-.  

 

Noen kommentarer til budsjettforslag 2019: 

 

Inntekter: 

- Tjenestesalg SNO: Relativt stor inntektsnedgang i 2018 pga av mindre 

oppdragsmengde og sykemelding. Det forventes høyere trykk på 
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kadaverundersøkelser og oppdragsmengde i 2019. Fortsatt lite oppdrag på 

nasjonalparkoppsyn, men man har en forventning om økning. 

- Nasjonalparkstyret: Avhengig av budsjettbevilgning, men håp om at tiltak her 

prioriteres i 2019. Mulig oppdrag på oppdatering av båtregisteret. 

- Småviltjakt: Forventet relativt stabilt kortsalg. 

- Storviltjakt: Forventes høyere avskyting enn i 2018 

- Fiske: Forventes fortsatt stabilt/økende 

- Hytteutleie/båtutleie: Forventes stabilt/økende 

- Tilskudd: Inntekter gjennom tilskudd til skiltprosjekt og friluftsformål  

- Generelt: Prisjusteringer på jakt/fiske/hytteleie, regulering festeavgifter (Statskog) 

 

Kostnader: 

- Normal lønnsvekst faste stillinger  

- Lønn renholdere og ekstrahjelp sommer 

- Noe reduserte pensjonskostnader (partallsår – ikke hovedregulering) 

- Varekostnader/utlegg til prosjekt og tjenestekjøp 

- Økte kostnader til tiltak i statsallmenningen (vei, pillarer og uteområde 

Roktsjøhytta, bru Drevsjøelva mm) 

- «Normalt» budsjett til veivedlikehold (ekstra bevilgning til Grønningsveien i 2018) 

- Kostnader til drift nødnett og regnskapssystemer 

- Ellers relativt stabile driftsutgifter 

 

Investeringer: 

- Oppsetting av nytt uthus i Ryplia 

- Bytte 2 snøscootere 

 

Forslag til vedtak: 

Årsplan og budsjett for 2019 vedtas som det er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Årsplan og budsjett for 2019 vedtas som det er framlagt. 

 

 

 

Snåsa den 18.12.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 25/18        Møtedato: 17.12.18 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 111 

Uttalelse til Statskog – vedr. stallen i Almdalen (Almalstua) 

Saksdokumenter: 

- Kopi av brev fra Kolsvik til Luru rbd. 

- Møtereferat fra 28.04.2014 

- Kart 

- Tidligere fjellstyrevedtak om saken fra 1990-tallet (ikke vedlagt) 

Saksopplysninger: 

Snåsa fjellstyre har fått kopi av brev fra Terje og Kolbjørn Kolsvik til Luru reinbeitedistrikt. 

Brevet er datert 03.09.18. Terje og Kolbjørn Kolsvik leier «stallen» i Almdalen på åremål fra 

Statskog. Stallen stod igjen på plassen etter at tilhørende skogshusvære ble flyttet. Etter 

flyttingen ble stallen ominnredet, og den har fungert som hytte som Kolsvik har benyttet siden 

1960-tallet. Stallen er i relativt dårlig stand, og det er snart behov for bytte av tak og vinduer 

om bygningen skal bestå. Stallen står innenfor grensene til Blåfjella-Skjækerfjella 

nasjonalpark, og er ikke omregulert til hytte.  

 

Terje og Kolbjørn Kolsvik ønsker nå å kjøpe stallen av Statskog og få den omdisponert til 

hytte. De har bedt om tilbakemelding på dette fra reinbeitedistriktet. 

 

Statskog har over flere år gjennomført en prosess med fjerning, riving og salg av gamle 

skogshusvære og andre bygninger på statsallmenning. Det har vært flere møter om saken, der 

både kommunen, berørte reinbeitedistrikt, Statskog og fjellstyret har vært med. Siste møte på 

Snåsa var 28. april 2014. Møtereferat er vedlagt saken. I møtereferatet står stallen oppført som 

Almdalstua. Statskog opplyser/skriver i møtereferatet at den er utleid i leiers «levetid», at det 

ikke er aktuelt med fradeling av hytte her, og at huset sannsynligvis skal rives. Ingen av 

møtedeltakerne ser det heller ikke som aktuelt at det omreguleres til utleiehytte. 

Vurderinger: 

Statskog har hatt en lang og bred prosess rundt aktuelle husvære for bruksendring/fjerning på 

statsallmenningen. Dette har vært viktig både for berørte reinbeitedistrikt og for fjellstyret. 

Eventuelle bruksendringer fra skogshusvære til hytte/utleiehytte, vil kunne ha negative 

effekter både for reindrift og for generell påvirkning på naturverdier i området. Her er det 

naturlig nok stor forskjell på de ulike plassene/husværene. 

 

For stallen i Almdalen (Almdalstua) har det hele tiden vært viktig for fjellstyret å få fram at 

man ikke ønsker omregulering av stallen til utleiehytte eller til privat hytte. Dette på grunn av 

områdets store verdi for reindriften, og fordi det ligger i et spesielt naturområde i 

statsallmenningen/nasjonalparken som i dag er relativt lite tilrettelagt og tilgjengelig, og som 

derigjennom har en egen spesiell verdi. 

 

Både for de som i dag leier stallen, for Statskog og for Luru reinbeitedistrikt sin del, så er det 

mest realt at fjellstyret fortsatt er klar på hva man mener om dette husværet. I og med at det nå 

også er framsatt ønske om kjøp og omdisponering av huset, bør fjellstyret derfor signaliser 
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ovenfor Statskog og leietakere at fjellstyret fortsatt ikke ønsker bruksendring av stallen til 

hytte. Husværet er i dårlig forfatning, og bør fjernes.  

 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i områdets spesielle naturverdier og betydning for Luru reinbeitedistrikt, vil 

Snåsa fjellstyre signalisere ovenfor Statskog at fjellstyret fortsatt ikke ønsker en 

omdisponering av Almdalstua til privat hytte eller utleiehytte. Husværet er i dårlig stand, og 

fjellstyret vil anmode Statskog om å få huset fjernet innen rimelig tid. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i områdets spesielle naturverdier og betydning for Luru reinbeitedistrikt, vil 

Snåsa fjellstyre signalisere ovenfor Statskog at fjellstyret fortsatt ikke ønsker en 

omdisponering av Almdalstua til privat hytte eller utleiehytte. Husværet er i dårlig stand, og 

fjellstyret vil anmode Statskog om å få huset fjernet innen rimelig tid. 

 

 

 

Snåsa den 18.12.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 26/18        Møtedato: 17.12.18 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 111 

Oppstart revidering av fiskeregler for statsallmenningen 

Hjemmel: 

- Fjellovens § 28 og § 30 

Saksdokumenter: 

- Gjeldende fiskeregler for statsallmenningen 

Saksopplysninger: 

Det er fjellstyret som fastsetter fiskeregler for statsallmenningen, etter fjellovens 

bestemmelser. Før fjellstyret gjør vedtak skal kommunen (viltnemnda) høres. Sist fjellstyret 

hadde en større revidering av fiskereglene var i 2004. Da ble det åpnet for oterfiske for 

utenbygdsboende i de fleste av vatna på statsallmenningen. Senere kom det en liten endring i 

2009, da det ble åpnet for gratis krokfiske for alle under 20 år (tidligere 16 år), og senest i 

2014 da det kom inn en presisering om fiske i Bangsjøan. 

 

Statsallmenningene i Snåsa rommer en betydelig fiskeressurs. Med langt over 1 500 vann å 

forvalte, er det dessverre ikke mulig for fjellstyret å ha oppdatert kunnskap om 

fiskebestandene i alle disse. For det store flertallet av vannene blir derfor forvaltningen av 

fiskebestandene gjort på generelt faglig fiskebiologisk grunnlag.  

 

Som et tiltak i fjellstyrets fiskeprosjekt ligger det at man skal ha en gjennomgang/revidering 

av fiskereglene. Formålet er å se på om fiskeressursene i statsallmenningen kan utnyttes i 

større grad. 

Vurderinger: 

Både egne erfaringer og tilbakemeldinger fra brukere av fjellområdene og fiskevatna på 

statsallmenningen, tyder på at garnfiskeaktiviteten generelt går ned. Det er derfor sannsynlig 

at det for fiskeressursene i mange vann kunne ha vært uproblematisk og åpnet for mer 

garnfiske. Et riktig og økt garnfiske hadde heller vært bra for fiskebestanden. Det vurderes 

derfor å se på åpning for garnfiske for utenbygdsboende i noen av de vatna som i dag kun er 

åpnet for garnfiske for innenbygdsboende. Dette er også noe fjellstyret med jevne mellomrom 

får forespørsel om. 

 

Om det skal åpnes for mer garnfiske, kommer det også inn et spørsmål om båt. Fiskereglene 

må derfor sees i sammenheng med eventuelt båtutlegg/utleiebåt i fjellstyrets båtplan. Dette 

sammenfaller med den jobben fjellstyret må gjøre sammen med nasjonalparkforvaltningen og 

Statskog, med revidering av båtplanen og båtregisteret. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre starter arbeidet med revidering av fiskereglene på statsallmenningen, med 

formål å kunne legge til rette for bedre utnyttelse av fiskeressursene gjennom økt garnfiske. 

Det skal jobbes fram et forslag til regler som sendes på høring før fjellstyret gjør vedtak i 

saken. 
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VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre starter arbeidet med revidering av fiskereglene på statsallmenningen, med 

formål å kunne legge til rette for bedre utnyttelse av fiskeressursene gjennom økt garnfiske. 

Det skal jobbes fram et forslag til regler som sendes på høring før fjellstyret gjør vedtak i 

saken. 

 

 

 

Snåsa den 18.12.18 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 


