
 

 

Årsmelding 2010 
 

 
 

 

Snåsa fjellstyre 

 



2 
 

1 Snåsa fjellstyre 

Snåsa fjellstyre har i 2010 bestått av følgende medlemmer: 

Tone Våg, styreleder 
Erik Landsem, nestleder 
Heidun Oldervik 
Jøran Jåma 
Asbjørn Flaat 
 
Ansatte: 
Vidar Formo, fjelloppsyn/daglig leder 100 % stilling 
Ola Vedal, fjelloppsyn 100 % stilling 
Karianna Kosmo Hegland, fagsekretær 50 % stilling 
Folke Andersson og Terje Gifstad, ekstrahjelp oppsyn 
Bjørg Vedal og Anny Åsvoll, renhold 
 
I tillegg utfører Snåsa Regnskapslag AS en jobb for fjellstyret, gjennom regnskapsarbeid, 
telefonsvar, kortsalg, hytteutleie og informasjon. 
 
 

2 Politisk arbeid og aktivitet 
 
Fjellstyret har i 2010 hatt 6 styremøter, og det er behandlet 51 saker.  Det ene styremøtet 
var i kombinasjon med en befaring i Lurudalen. Det har også vært en felles befaring med 
fjellstyrene i Lierne. 
 
Tone Våg, Asbjørn Flaat, Jøran Jåma og Erik Landsem sitter i styrene for fjellveiene på Snåsa, 
henholdsvis Roktdalsveien, Grønningsveien, Storåsveien og Lurudalsveien. Erik Landsem var 
fram til årsmøte leder i Nord-Trøndelag fjellstyresamband. 
 
 
Utdrag fra møteprotokollen: 
 
Godkjenning av område for streifbeiting av sau 
Ragnar Omli beiter med sin saubesetning på privat side av Andorfjellet. Som følge av 
naturlige beitevandringer vil sauen utover beitesesongen trekke inn på statsallmenningen, 
og han søkte om å få godkjent et tilgrensende område på statsallmenning til sitt private 
beiteområde. Fjellstyre utviste et område til streifbeiting tilsvarende det som tidligere er 
streifbeitet av Andorfjellet sausankelag. Dette gir ingen eksklusiv rett til beite i dette 
området for denne besetningen. 
 
 
Priser og korttyper for småviltjakt og fiske 
Fjellstyre vedtok i 2010 nye priser og korttyper for småviltjakt og fiske, blant annet ble det 
opprettet et eget familiekort for fiske. Samtidig ble det vedtatt at alle under 20 år kan fiske 
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gratis med stang på statsallmenningen. Prisene ligger innenfor de rammer som er fastsatt av 
Direktoratet for naturforvaltning. 
 
Priser fiskekort: 
 

Brukergrupper: 
Enkeltkort Familiekort 

Sesong Døgn Uke Sesong 

Fiske med krok (både innenbygds-, utenbygdsboende og 
utlendinger) 

 
70 

 
220 

 
300 

 
450 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter og/eller garn i 
tillatte vatn 

 
70 

 
220 

 
300 

 
450 

Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter og/eller garn i 
tillatte vatn 

 
100 

 
250 

 
450 

 
650 

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske  

 
 
 

 
Nå kan alle under 20 år fiske gratis med stang og krok på statsallmenningen 

 
 

 
 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=256342&id=126054730791260
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Priser jaktkort småvilt: 
 

Korttype: Utenbygdsboende Innenbygdsboende 

Dagskort  kr. 160 kr. 80 

Ukekort  kr. 900 kr. 450 

Sesongkort u/hund kr. 1 300 kr. 650 

Sesongkort m/hund kr. 1 600 kr. 800 

 
14- og 15 åringer under opplæringsjakt trenger ikke å betale for jaktkort, men de må registreres hos 
kortselger. 
 

Oppsetting av gjerde, samlekru og gjeterbu for samling og tilsyn med sau ved Grønningen 
Leif Kåre Bergli har sau på beite i Holden statskog og tilgrensende areal på statsallmenningen 
nord for Grønningen. For å lette arbeidet med tilsyn og nedsanking av dyra søkte han om å 
få sette opp ledegjerde, samlekru og gjeterbu ved Grønningsflyan. Fjellstyre ga tillatelse til 
oppføring av gjeterbu under forutsetning av at den kun skal benyttes i forbindelse med tilsyn 
av sau i området. Dersom beitinga opphører skal hytta overføres til fjellstyre for teknisk 
verdi, eller den skal rives. Fjellstyre anbefalte Statskog at det ble gitt tillatelse til oppføring av 
gjerde og samlekru som omsøkt. Saken må behandles videre i forhold til annet regelverk hos 
Snåsa kommune og hos Fylkesmannen. 
 
Bygging på Lurukroken seter 
Ved Lurukroken seter i Lurudalen ble det søkt om oppføring av anneks for overnatting til 
arbeidsfolk og stabbur for ekstra overnatting til gjester. Dette var en del av den turistmessige 
satsinga til Skartnes gård. Landbruks- og matdepartementet har ved revisjon av 
seterforskriften i 2007 åpnet for en kombinasjon av jordbruksmessig og småskala 
turistmessig utnytting av setre i statsallmenningen. Utfordringen ligger i begrepet ”småskala 
turistmessig utnytting” og grensen mot rene turistbedrifter. Siden bestemmelsen en relativt 
ny foreligger det ennå lite praksis på dette i resten av landet, men Statens 
landbruksforvaltning (SLF) har gjort noen vurderinger om dette i klagebehandling av en sak 
fra Lom. 
 
Med bakgrunn i dette godkjente fjellstyre søknaden om oppføring av anneks under 
forutsetning av tradisjonell seterdrift med storfe og melking måtte opprettholdes, og at 
området ble regulert til seter med småskala turisme i en kommunal reguleringsplan. 
Fjellstyret avslo søknaden om oppføring av stabbur for ekstra overnattingsplasser for gjester. 
 
Søknad om utvisning av beite for villsau 
Skartens gård ønsker å bygge opp en villsaubesetning på inntil 300 vinterfora dyr, og søkte 
om utmarksbeite i statsallmenningen for ca 700 dyr. Gården har beiterett i 
statsallmenningen. Det ble søkt om beite i 3 prioriterte områder, henholdsvis 
Andorfjellet/Halbufjellet, Lonhattan/Lonet og Kolvfjellet/Rausfjellet. Fjellstyre viste til 
tidligere utvisning av Lurukroken seter, de forutsetningene som ble lagt til grunn for dette og 
hensynet til reindriften i området, og kunne derfor ikke imøtekomme søknaden om 
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beiteutvisning i området Andorfjellet/Halbufjellet. Fjellstyre viste til søknadens alternativ 2, 
Lonhattan/Lonet, og så på dette som mindre konfliktfylt, og ba om revidert 
søknad/driftsplan for dette området. Vedtaket ble påklaget av søker og klagen behandles av 
SLF. 
 
Utvidelse av saukru ved Finsåsseteren 
Fjellstyre anbefalte ovenfor Statskog av Raudbeinsetra saubeitelag fikk utvide samlekrua ved 
Finsåsseteren i Roktdalen. 
 
Samlet plan for tilleggsjord i Lurudalen 
Eventuell utvisning av tilleggsjord i statsallmenningene skal i størst mulig grad skje etter 
planer utarbeidet for større områder. Statskog har som grunneier iverksatt et planarbeid for 
Lurudalen for mulig utvisning av tilleggsjord der. Fjellstyre, kommunen og Luru 
reinbeitedistrikt har deltatt i arbeidet. Etter en høringsrunde konkluderte fjellstyre med at 
de arealbegrensninger som er framkommet fra kommunen, vegforeningen og fjellstyre, samt 
innvendinger med hensyn til klima og miljø, er så omfattende at de veier tyngre enn 
gevinsten av en nydyrking i Lurudalen. Fjellstyre tilrådde derfor ovenfor Statskog at arbeidet 
med planen ikke ble videreført. 
 
Båtplan for statsallmenningene 
Ved opprettelsen av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark kom det en verneforskrift som gav 
en del konsekvenser for bruken og utnyttelsen av disse fjellområdene. Blant annet ble det 
lagt strenge føringer på utlegging av båter. For å håndtere alle spørsmål om båtopplag i 
statsallmenningen, både i og utenfor nasjonalparken, har fjellstyre sammen med Statskog 
arbeidet med en båtplan for statsallmenningene. Båtplanen har vært på høring og vil bli 
vedtatt i 2011. 
 
 

 
      Fjellstyrets utleiebåt ved Ismenningen 
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Administrasjon av Fjellstatuetten 
Snåsa fjellsyre har overtatt administrasjonen av Fjellstatuetten etter Snåsa kommune. 
Fjellstatuetten er et samarbeid mellom Statskog, Snåsa kommune og Snåsa fjellstyre, og har 
som mål å få flere til å komme seg ut i fjellet å benytte de tilbud som finnes der. 
 
Utvisning av Andortjønnseteren 
Snåsa fjellstyre har etter søknad vist ut Andortjønnseteren i Storåsen statsallmenning til 
gården Gåsmo (35/1). Statskog overdrar skogshusvære på setervollen til seterhus for 
brukerne, og det gis tillatelse til oppføring av enkelt fjøs. Setervollen kan ryddes til beite, og 
tidligere utvist beiteareal til storfe legges til seteren. Grunnlaget for utvisningen er 
tradisjonell seterdrift i sommersesongen med ungdyrbeite og melking. 
 
Oppføring av nytt fjøs på Heggsjøseteren 
Kjell Bostad fikk tillatelse til oppføring av nytt fjøs på Heggsjøseteren da dagens fjøs på 
seteren er i svært dårlig forfatning. 
 
Jakt og fangst av store rovdyr på statsallmenningen 
Fjellstyre ønsker å legge til rette for å gjøre jakt på rovvilt i statsallmenningen så enkelt som 
mulig. For å oppnå dette gjorde fjellstyre vedtak om at lisensfelling og kvoteregulert jakt på 
store rovdyr på statsallmenningene kan skje ved at jegerne oppfyller ett eller flere av disse 
vilkår: 

- Jegeren har gyldig gaupekort/rovviltkort for statsallmenningene/Snåsa 
- Jegeren har gyldig jaktkort for småvilt/rådyr/bever på statsallmenningene i Snåsa 
- Jegeren deltar i elgjakt på statsallmenningene i Snåsa 

 
Etablering av mobilt fotoskjul ved Ismenningen Fjellstuggu 
Som et ledd i å kunne tilby attraktive fotoferier for amatørfotografer ved Ismenningen 
Fjellstuggu, har Norske Naturopplevelser søkt og fått godkjent etablering av et mobilt 
fotoskjul ved Ismenningen. Fotoskjulet skal brukes for å kunne fotografere småfugl. Foto 
Midt-Norge og Namdal Foto er samarbeidspartnere i prosjektet. Fra beitenæringene var det 
ytret skepsis til foring for rovfugler, men så lenge det ikke var aktuelt hadde ikke 
beitenæringene innvendinger mot dette.  
 
Plan for forvaltning, drift og vedlikehold av fjellstyrets bygninger 
Snåsa fjellstyre har drevet med utleievirksomhet av hytter i en lang tidsepoke. Hyttene er 
satt opp ved gode fiskevatn og i bra jaktterreng for å gjøre naturherlighetene og 
bruksrettene ift fjelloven mer tilgjengelig. I tilegg er en rekke naust og oppsynshytter satt 
opp.  Fjellstyre eier også 2 eiendommer med bygninger. Fjellstyre har hatt restaureringer og 
utskifting av hus ved flere anledninger. Det er en omfattende oppgave å forvalte og ha 
oversikt over bygningene, eiendommene og stedene de er plassert. Med bakgrunn i dette 
har fjellstyre utarbeidet en plan for forvaltning, drift og vedlikehold av fjellstyrets bygninger. 
I tillegg til å ha en historisk verdi skal planen gi en best mulig oversikt for fremtidig 
forvaltning av bygningsmassen som skal sikre bruksrettsutøvelsen i statsallmenningene. 
 
Revidering av regler og tildelingsrutiner for småviltjakta 
Fjellstyre har i slutten av 2010 startet arbeidet med en revisjon av regler og tildelingsrutiner 
for småviltjakta. Dette arbeidet vil bli sluttført i løpet av vinteren 2011. 
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Utsetting av foringsautomater og åteblokker med viltkamera  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har søkt om utsetting av foringsautomater og 
åteblokker med viltkamera i forbindelse med prosjektet ”Felles fjellrev” som går over 
perioden 2010-2013. Prosjektet har som mål å forbedre forutsetningene for at fjellreven skal 
overleve og eventuelt nyetablere seg innenfor Nord- og Sør- Trøndelag fylke og Jämtlands 
län. Prosjektet er et samarbeid mellom DN, Länsstyrelsen i Jämtland, NINA og Stockholms 
universitet. Det skal utsettes foringsautomater ved kjente hiplasser for fjellrev i Blåfjella og 
Hestkjølen, og artsstrukturen i høgfjellet skal registreres ved å etablere midlertidige 
åtestasjoner som overvåkes med kamera. Det er positivt med tiltak som gjør at fjellreven får 
mulighet til å etablere seg i våre fjellområder igjen, og Snåsa fjellstyre anbefalte Statskog 
som grunneier å gi tillatelse til prosjektet. 
 
Høringsuttalelser 

- Naustplan Grønningen 
- Storåselva kraftverk 
- Ny forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning 

 
Tilskudd fra fjellkassen 

- Kr. 10 000,- til utgivelse av boka ”I fjelli” av Oddvar Åsvoll 
- Kr. 10 000,- til Snåsa IL  
- Kr. 5 000 til Grong Røde Kors for merking og skilting inn til Kvernsjøhytta og Østre 

Bangsjøhytta 
- Kr. 5 000 til Snåsa IL og prosjektet ”I e stolt medlem i Snåsa IL” 
- Kr. 2 000 til Nord-Trøndelag jeger- og fiskeforening til ”Aksjon viltpleie og vilttiltak i 

Nord-Trøndelag. Tilsuddet forutsetter at alle kan delta i ordningen, ikke bare 
medlemmer av NJFF. 

- Kr. 1 000,- til Snåsa fiskefestival 
- Kr. 1 000,- til Maries idrettsfest 
- Gavekort hytteweekend til Snåsa fiskefestival og Krogsgården BA 

 
 
 
 

3 Bruken av statsallmenningene 
 
 
Setring og beitedyr 
Det ble sluppet ca 5 200 sau og 87 storfe til fjells på Snåsa (både statsallmenning og privat) i 
2010. Dette er omtrent som i fjor i forhold til sau, men en liten nedgang fra året før for 
storfe. Storfe slippes fortrinnsvis på seterretter, men også i beitelag. Aktive beitelag for 
storfe som berører statsallmenningene er Svartbakken-, Ismenningen- og Grønningen 
beitelag. 
 
Sau slippes fortrinnsvis i beitelag, men også som enkeltbesetninger med beiteavtale på 
statsallmenning. Aktive beitelag for sau som beiter helt eller delvis i statsallmenningene er 
Skjækra-, Raudbeinsetra-, Svartbakken-, Murbrekkfjellet- og Snåsa beitelag. 
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      Sau på beite i Skjækra nord for Skjækerhatten 
 
 
Det foregår reinbeite i alle statsallmenningene i Snåsa. Reinbeitedistriktene som har areal 
som også omfatter statsallmenningene på Snåsa er Låarte sijte, Skæhkere sijte og Østre 
Namdal reinbeitedistrikt. 
 
I statsalmenningene var det setring på følgende steder sommeren 2010: 
 

 Holsingseteren (Ånonli) 

 Eggenseteren ( Eggen) 

 Grønningseteren (Bergli/Dahl) 

 Prestseteren (Grande) 

 Lurukroken seter (Sandnes) 

 Østre Klevseteren (Onsøien)  
 
 
Registrerte tap av sau og tamrein på beite i Snåsa kommune 
 
Utvikling og fordeling av registrerte tap av sau på grunn av rovdyr:  

År Antall 
undersøkte 

kadavre 

Antatt/dok. 
Bjørn 

Antatt/dok. 
Gaupe 

Kongeørn Jerv Antatt 
rovvilt 

2001 176 124 3 1  1 

2002 48 14 5 1  3 

2003 52 18 8   1 

2004 54 25 5 2   

2005 65 16 2 3 2 1 
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2006 33 2 2 3 1 1 

2007 54 12 6 2 6 1 

2008 39 22 1 5 1  

2009 114 44 19 4  2 

2010 94 71 16 2   

 

Utvikling og fordeling av registrerte tap av tamrein på grunn av rovdyr: 

År Antall 
undersøkte 

kadavre 

Antatt/dok. 
Bjørn 

Antatt/dok. 
Gaupe 

Kongeørn Jerv Antatt 
rovvilt 

Ulv 

2004 49       

2005 63       

2006 55       

2007 100  29 2 43 14  

2008 103  49 3 12 25 1 

2009 76 1 36 5 7 13 2 

2010 91 2 53 11 16 9  

 
Sum antall undersøkte kadavre stemmer ikke med fordelingen, da et stort antall kadavre er 
så gamle at det ikke er mulig å anslå dødsårsak. Det reelle tapstallet er også høyere enn det 
som blir funnet og registrert. 
 
 
Storviltjakt 
Fjellstyret forvalter all storviltjakt på statsallmenningene.  Jakta er organisert som tidligere 
med 4-års kontrakter og samme jaktfelt. I 2010 kom det inn nye jaktlag i Leirsjøen og Kleiva. 
Det ble tildelt 59 elg og felt 47 i 2010. Dette gir en fellingsprosent på 80 %, og det er relativt 
bra med tanke på at det delvis er vanskelige jaktbare fjellvald og at flere jaktlag opplevde å 
ha mindre elg i terrenget dette året.  
  
Fellingsresultatet viser følgende fordeling: 
 
Ungdyr    66,0 % 

- Herav kalv  48,9 % 
Eldre ku     8,5 % 
Eldre okse   25,5 % 
Andel hanndyr totalt  59,6 % 
 
I tillegg ble det felt en fin 12 spirs hjort ved Leirsjøen i Lurudalen.  
 
2010 var det andre året i den 3-årige bestandsplanen som er vedtatt, og fellingene ligger så 
langt bra innenfor de grensene som er satt i planen.     
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Småviltjakt 
Taksering med hunder i forkant av småviltjakta tydet på en svak oppgang i både antall fugl 
og i antall kyllinger pr. høne fra forrige år. Det er imidlertid fortsatt relativt lite med fugl, og 
fjellstyre videreførte derfor dagskvoten på 3 ryper/jeger/dag. Inntrykket fra takseringa ble 
bekreftet når jakta startet. Det var ujevnt med fugl i terrenget, noen fant bra med fugl, mens 
andre så lite. Det er imidlertid gledelig at fjellrypa ser ut til å være på tur tilbake igjen. 
 
Fjellstyret selger ca 450 jaktkort i den regulerte perioden av jakta (15. – 24. september). 
Dette tallet har vært noen lunde stabilt i mange år, selv om pågangen etter jaktkort fra 
jaktstart er mye større enn det antall kort som selges. Utover høsten regulerer kortsalget seg 
mye selv etter bestandssituasjonen og været. Er det lite fugl så selges det mindre jaktkort. I 
høst merket vi at det ble solgt noen flere jaktkort utover høsten enn forrige år. Småviltjakta 
er den viktigste inntektskilden til fjellstyret, og i 2010 ble det solgt jaktkort for ca 800 000,- 
 
Fjellstyre har i alle år hatt vinterjakt på rype ut februar. Uttaket av rype på vinterjakt er svært 
begrenset, og det er ikke mange dagene i løpet av vinterjakt av forholdene ligger til rette for 
et stort uttak. For de aller fleste dreier vinterjakt om å få komme seg ut på ski og trene både 
seg selv og hundene.  
 
I gamle Gressåmoen nasjonalpark er det kun tillatt med småviltjakt uten hund, og det er 
bare jakt fra den 15. september og i 10 dager. Det selges maks 30 jaktkort for området, og 
det er langt å gå inn til de indre delene av Akselfjella. I praksis betyr dette at vi får et område 
på ca 180 km2 der jakttrykket er svært lavt, og der rypa skal ha stor sjanse for å berge unna 
jegerne. 
 
Snåsa fjellstyre har som de fleste andre fjellstyrer vedtatt dagskvoter for jegerne i rypejakta. 
Når det er lite med fugl i terrenget så kan man si at dagskvotene nesten ikke har noe for seg, 
fordi jegerne ikke finner fugl å skyte på. Det vil likevel være hensikt med en slik regulering 
også da for å hindre større uttak de dagene forholdene ligger til rette for det, og jegerne 
finner rypa. 
 
Oversikt over vedtatte dagskvoter de siste åra: 
 

- Sesongen 2010/2011: Dagskvote på 3 ryper/jeger/dag 
- Sesongen 2009/2010: Dagskvote på 3 ryper/jeger/dag 
- Sesongen 2008/2009: Dagskvote på 4 ryper/jeger/dag 
- Sesongen 2007/2008: Dagskvote på 5 ryper/jeger/dag 
- Tidligere hadde fjellstyret lenge en fast dagskvote på 6 ryper/jeger/dag 
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Hytteutleie: 
 

Hytte 2010 2009 2008 
Døgn Brutto 

inntekt 

Døgn Brutto 
inntekt 

Døgn Brutto 
inntekt 

Skjækerhytta 36 20070,- 40 21780,- 44 19837,- 

Nåvasshytta 64 37350,- 105 55035,- 114    47203,- 

Roktsjøhytta 61 35370,- 46 29430,- 71 28935,- 

Ryplihytta 25 16110,- 32 21060,- 53 16018,- 

Langvasshytta 31 16830,- 59 31995,- 66 28425,- 

Øydingshytta 18 10080,- 51 25605,- 56 22363,- 

Grisbakkhytta 66 36900,- 65 34425,- 61 28055,- 

Dalvasshytta 40 26910,- 50 29700,- 56 28240,- 

Kveinnsjøhytta 32 20430,- 29 15435,- 42 20462,- 

ØvreBangsjøhytta 9 6390,- 11 8550,- 12 6435,- 

Ytre Bangsjøhytta 13 8820,- 11 8100,- 4 2222,- 

SUM 395 235260,- 499 281115,- 579 248195,- 
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4 Administrativt arbeid og oppsyn 
 
Oversikt fra timelistene viser følgende fordeling av arbeidet i fjellstyret for 2010: 
 
Fjellstyrearbeid: 
Oppsyn (info/kontr./tilsyn)      672 t. 
Skjøtsel/ikke inntektsbringende utearbeid    777 t. 
Saksbehandling     1030 t. 
Annet refunderbart innearbeid   1088 t. 
Ikke refunderbart arbeid          30 t. 
 
Tjenestesalg: 
SNO rovviltkontakt        574 t. 
SNO jervregistrering          97 t. 
SNO fjellrevarbeid          67 t. 
SNO nasjonalpark        250 t.  
Snåsa kommune, viltnemnda             13 t. 
Statskog oppsyn Holden/Bangsjø        16 t. 
Statens kartverk, HINT, Snåsavatnet, NTFS       45 t. 
 
 

Arbeidet som Snåsa regnskapskontor gjør for fjellstyret (regnskap, fakturering, utleie med 
mer) kommer ikke fram i denne oversikten, heller ikke symeldinger/permisjoner. 
 
Ved ansettelsen av fagsekretær i 50 % stilling har den administrative kapasiteten i fjellstyret 
blitt styrket. Det er viktig, for det har vært og vil bli flere arbeidskrevende saker som må 
saksbehandles. Administrasjonen rundt småviltjakta krever også mye tid. Samtidig merkes 
det økte rovdyrtrykket også for fjelloppsynet som må registrere kadaver som blir funnet. Her 
stilles det store krav til oppfølging, og dette er oppgaver som må prioriteres enten det er 
kveld eller helg. 
 
Fjelloppsynet utfører oppsyn for Statskog SF som er grunneier i statsallmenningene, og for 
fjellstyre. Oppsynsarbeidet foregår i kombinasjon med andre oppdrag i fjellet, og 
hovedsakelig så dreier det seg om oppsyn med bruken av områdene, is- og føresjekk, rovvilt 
og rovfugl, informasjon og prat med brukere av statsallmenningene. Mye av 
oppsynsarbeidet skjer i forbindelse med arbeid på hyttene. Det er kontrollert over 300 
personer i forhold til ulike lovverk innen miljølovgivningen. Kontrollvirksomheten foregår 
under ledelse av og i samarbeid med lokalt lensmannskontor. Et forhold ble rapportert i 
2010. 
 
Fra fjelloppsynets arbeid i statsallmenningen kan det blant annet nevnes følgende:  
 

 Oppgradering Nåvasshytta 

 Staket vinterlei til Skjækra 

 Bygd steinbenk ved Stor-Øydingen 

 Reparert bru på Gjevsjøstien ved Vivatnet 

 Reparert og flidd dass i Grønningsgrubba 
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 Rundvasking hytter, vedlikehold og vedarbeid 

 Reparert naust og gapahuk i Grønningen 

 Merket steiner i Grønningssundet 

 Beiset Ryplihytta 

 Laget utebenk ved Langvasshytta 

 Sjekket rovfuglreir  
 

 
 
Fjelloppsynet bidrar årlig med informasjon og guiding ovenfor skoleklasser og andre som vil 
ønsker å få vite mer om fjellområdene.  Det holdt orientering for elever fra Mære 
landbruksskole ved Gressåmoen, og for ansatte i NTE.  Det har også i mange år vært vanlig at 
en til to elever fra ungdomskolen har arbeidspraksis hos fjellstyret, og denne gang var det 
Tobias Smestad Berg som var med en uke sammen med fjelloppsynet. 
 

 
    Utplasseringselev Tobias Smestad Berg var med og registrerte en død reinkalv 

 
SNO kjøper tjenester fra fjellstyret på rovviltarbeid og nasjonalparkoppsyn. Av dette er det 
registrering av kadaver av sau og rein som utgjør hovedparten av arbeidet, og på grunn av 
økningen i rovdyrbestandene medførte dette økt arbeid også for fjelloppsynet. Andre 
oppdrag er yngleregistrering på jerv, kontroll og nyleiting av fjellrevhi, registreringsoppgaver 
innenfor verneområdene, oppsyn med husa på Gressåmogården og generelt oppsyn i 
nasjonalparken. 
 
Fjelloppsynet utfører også mange andre tjenestekjøpsoppdrag i statsallmenningen, blant 
annet hjelper vi til med merking av fiskeørnunger i regi av Høgskolen i Nord-Trøndelag. I 
2010 var fjelloppsynet også med på utfrakting av maling til nymerking av grenserøysene mot 
Sverige, i samarbeid med fjellgårdene og fjelloppsynet i Lierne. 
 
 



14 
 

Møter og kurs for fjellstyre og fjelloppsynet i 2010: 
 

- Landsmøte for fjellstyrene på Oppdal 
- Møter i Nord-Trøndelag fjellstyresamband 
- Fagsamling for fjelloppsynet  
- Deltakelse i Norges fjellstyresamband sin arbeidsgruppe for HR-strategi for 

fjellstyrene 
- Dagseminar for personell med begrenset politimyndighet 

   
 

5 Inntrykk fra fjellet, rovfugl og rovdyr 
 
Vinteren 2010 var preget av lite snø og lange perioder med stabilt og kaldt vær. Det ble ikke 
registrert plussgrader mellom november og mars, og mangelen på mildvær førte til at snøen 
ikke ble satt i hop og vi fikk store mengder laus snø i fjelldalene. Det ble veldig kraftig is på 
elvene og stabile forhold. Vi hadde sjeldent fine sporingsforhold og vi fikk et godt bilde av 
aktiviteten i fjellet, både med tanke på dyreliv og menneskelig ferdsel. Rundt 17. mai kom 
det mildvær og regn, og vi fikk kraftig snøsmelting i fjellet. Store vannmasser ble stående i 
den porøse snøen fra den kalde vinteren. Når disse små bredemte sjøene brast tok de med 
seg jordmasser og stein nedover fjellsidene, og det ble dype renner i snøbreene. Da var det 
farlige forhold i fjellet, men heldigvis var det få skigåere ute på denne tiden.  
 
Høsten 2010 fikk elgjegerne en fantastisk start på elgjakta. Sola skinte og regnklærne 
behøvde ikke opp fra sekken på hele første perioden. Senere utover høsten ble det kaldt, og 
i november og desember var det en skikkelig kaldperiode som fortsatte utpå nyåret. 
 
Smågnagerbestandene syntes å ha en økning i fjor høst og utover vinteren 2010, men vi fikk 
antakelig et lite krakk på våren som forsinket bestandsveksten. Smågnagerbestandene økte 
utover høsten og førjusvinteren, og vi har en brukbar topp både på mus og lemen. Fjellreven 
fikk likevel ikke frem kull i Snåsa/Lierne i 2010. 
 
Rovfuglene har derimot hatt brukbar hekkesuksess og det er registrert hekkeaktivitet på 
flere jaktfalklokaliteter og kongeørnreir. Smågnagerspesialister som fjellvåk og jordugle har 
vært jevnlig å se i fjellet. Nye reir av både kongeørn og jaktfalk er funnet.  
 
Den 5. april fant fjelloppsynet en bjørn som hadde gått ut av hiet og lå ved åpningen. Dette 
var på 700 moh og med snaufjell på alle sider. Det var mulig å observere bjørnen på flere km 
hold. Bjørnen ble i ro ved hiet i 6 dager, og den beveget seg bare ca 40 meter i diameter 
rundt hiåpningen disse dagene. I perioder lå den på ryggen og sprellet med både framlabber 
og baklabber. Vi hadde mistanke om at det kunne være binne med små unger i hiet. Da den 
etter hvert forlot hiplassen viste det seg å være en hannbjørn  
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           Bjørnen ligger ved hiåpningen, og vises som en svart prikk midt på bildet 
 
 
Gaupespor registreres jevnlig og den er svært aktiv i områdene. Mye rein tas av gaupa. 
Jervregistreringsarbeidet avdekket ingen ynglinger i nasjonalparkene, men det ble observert 
til tider stor aktivitet av både tisper og hannjerv. 
 
 
 

 
         Beveren er en aktiv arbeidskar på Luruholman i Lurudalen. 
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6 Økonomi 
 
Fjellstyrets årsregnskap for 2010 viser et driftsresultat på kr. 253 007,- og et ordinært 
resultat på kr 312 632,-. På inntektssiden så er det en økning i inntekter fra småviltjakta, 
mens det er reduserte inntekter fra tjenestesalg, elgjakt, hytteleie og festeavgifter. På 
tjenestesalget så har det imidlertid vært en økning på rovdyrarbeidet. Vi hadde i 2009 et 
stort tjenestesalg til Snåsa kommune (bro Rodalselva) som gav ekstra inntekter på 
tjenestesalg i 2009. Oppsynsavtalen med SNO i nasjonalparken er uforandret.  
 
I 2009 hadde vi et veldig bra år på elgjakta, og resultatet i 2010 er på et mer normalt nivå.  
 
Kostnadssiden viser økte lønnskostnader (fagsekretær ansatt fom 2010) og reduserte 
driftskostnader. 
 
Med et positivt resultat i årsregnskapet økes fjellstyrets egenkapital. Dette styrker fjellstyret 
og gir muligheter for nye investeringer i fjellstyret og statsallmenningene framover. 
 
 
 
 
Snåsa, april 2011 
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