
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 01/19        Møtedato: 04.02.19 

      

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 06.02.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 02/19        Møtedato: 04.02.19 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Årsmelding 

- Nord-Trøndelag fjellstyresamband 

- Forberedende arbeid jordskifte Gaundalstien 

- Oppdatering bilder, tekst inatur.no mm 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Bruarbeid Tverråa 

- Hyttedrift 

- Rovviltarbeid  

 

Møter/befaringer: 

- Jordskifte Gaundalstien 

- Fjellstyresamling på Værnes 

- Møte NTFS 

- Rypeseminar 

- Samling for rovviltkontakter 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Status jordskiftesak Gaundalstien 

- Status ankesak jordskifte Bjønnhifjellet 

- Status sak for tingretten, erstatningssaken 

- Referat fra fjellstyresamling på Værnes 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

Styrets behandling: 

På grunn av inhabilitet ønsket Vanja Bostad å forlate møtet under orientering om jordskiftesak 

Gaundalstien. 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

Snåsa den 06.02.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 03/19        Møtedato: 04.02.19 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Høring på NOU «Ny fjellov» 

 

Saksdokumenter: 

- Utkast til høringsuttalelse fra NFS, pr. 05.12.18 

 

Saksopplysninger: 

Statsallmenningslovutvalget ble oppnevnt 4. mars 2016, og overleverte utredningen «Ny 

fjellov» til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalget legger frem forslag til ny 

fjellov, som skal erstatte de to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltninga av 

statsallmenningene. Formålet med lovforslaget er å fremme bærekraftig forvaltning av 

ressursene i statsallmenningene. 

 

Norges fjellstyresamband (NFS) har vært representert i utvalget ved daglig leder Jan Borgnes. 

Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall i mange spørsmål, blant annet når det gjelder 

hva slags oppgaver fjellstyret og fjelloppsynet skal ha. NFS tilhører stort sett flertallsgruppen i 

de spørsmål utvalget har diskutert. 

 

Etter at NOU’en ble utgitt, har NFS ledet en prosess med å koordinere høringsuttalelser og 

synspunkter fra fjellstyresystemet, med mål om å gi en uttalelse fra NFS med bredest mulig 

oppslutning. Siste utkast til høringsuttalelse fra NFS ble diskutert på landssamling for 

fjellstyrene på Værnes nå i januar. 

 

Vurderinger: 

Fjellstyrene og fjelloppsynet vil komme styrket ut av denne prosessen om flertallsforslagene 

går gjennom. Det er også derfor NFS sin strategi i høringen å skape størst mulig oppslutning 

om flertallsforslagene. NFS har laget et grundig og godt fundamentert utkast til høring, og det 

vil trolig ikke komme vesentlige nye momenter nå i sluttfasen. Det anbefales at også Snåsa 

fjellstyre stiller seg bak og støtter uttalelsen fra NFS.  

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre stiller seg bak og støtter høringsuttalelsen fra Norges fjellstyresamband på 

NOU «Ny fjellov». 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre stiller seg bak og støtter høringsuttalelsen fra Norges fjellstyresamband på 

NOU «Ny fjellov». 

 

 

Snåsa den 06.02.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 


