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1 Snåsa fjellstyre 

Snåsa fjellstyre har i 2013 bestått av følgende medlemmer: 

Ole Morten Eggen, styreleder 
Tone Våg, nestleder 
Asbjørn Flaat 
Hanne Lena Wilks 
Hans Erik Sandvik 
 
Ansatte: 
Vidar Formo, fjelloppsyn/daglig leder 100 % stilling 
Ola Vedal, fjelloppsyn 100 % stilling 
Karianna Kosmo Hegland, fagsekretær 50 % stilling 
Terje Gifstad, sesongoppsyn og vikar for fagsekretær 
Folke Andersson, ekstrahjelp oppsyn 
Bjørg Vedal og Anny Åsvoll, renhold 
 
 

2 Politisk arbeid og aktivitet 
 
Det er totalt avholdt 5 styremøter i 2013, og det er behandlet 36 saker. Det ene styremøte 
var i kombinasjon med befaring til Holsingseteren i Roktdalen. Fjellstyret hadde også en 
samling med Fjellstyrene i Lierne på Gjevsjøen fjellgård, der hovedtemaet var felles strategi i 
forhold til erstatningssaken etter opprettelsen av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.  
 
Fjellstyret er representert i styrene for fjellveiene med følgende representanter: 
 
Lurudalsvegen: Ole Morten Eggen 
Roktdalsvegen: Hans Erik Sandvik 
Storåsvegen: Tone Våg 
Grønningsvegen: Asbjørn Flaat 
 
Ole Morten Eggen og Tone Våg har representert fjellstyret i styret for Ismenningen 
Fjellstuggu AS. Ole Morten Eggen har også vært innvalgt i styret for Nord-Trøndelag 
fjellstyresamband og i Regionalt oppsynsutvalg. 
 
 
Utdrag fra møteprotokollen: 
 
Ny logo for Snåsa fjellstyre 
Norges fjellstyresamband gjorde for noen år tilbake et arbeid for å få på plass en 
standardisert logo for fjellstyrene og fjelloppsynet, for bedre profilering og synliggjøring av 
fjellstyresystemet. Kompassrosa ble valgt som symbol. Med flytting av fjellstyrekontor og 
profilering av nytt kontorbygg, så valgte også Snåsa fjellstyre å ta i bruk ny den nye logoen. 
Fjellstyret har både norsk og sør-samisk navn i logoen. 
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Justering av priser på fiske, småviltjakt og utleie 
Det tidligere Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet, fastsetter øvre 
prisrammer for fjellstyrene på småviltjakt og fiske. For hytteleie og øvrig utleie er det ikke 
fastsatt slike prisrammer. Prisen for elgjakt blir fastsatt etter anbefaling fra årsmøtet i Nord-
Trøndelag fjellstyresamband. Fjellstyret mener prisutviklingen bør følge fjellstyrenes 
kostnadsøkning generelt, og at prisene bør reguleres med jevne mellomrom for å unngå 
store prishopp. Nedenfor er gjeldende priser fom 2013 gjengitt: 
 
Småviltjakt: 

 

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende 

Dagskort kr. 180 kr 90 

5 dagers kort (kun i regulert periode) kr. 800 kr. 400 

Ukekort kr. 1 000 kr. 500 

Sesongkort u/hund kr. 1 500 kr. 750 

Sesongkort m/hund kr. 1 800 kr. 900 

 

16- og 17åringer har 50 % rabatt på gjeldende jaktkortpriser.  
 
Fiske: 

 

Brukergrupper: Enkeltkort Familiekort 
Årskort Døgn Uke Årskort 

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

 
75 

 
250 

 
330 

 
480 

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

 
75 

 
250 

 
330 

 
480 

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

 
110 

 
270 

 
480 

 
690 

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske  

 
Leie av hytte, kano, båt (priser pr. døgn, gjelder alle hyttene unntatt Ytre Bangsjøhytta): 

 

Hytte, sommerutleie 1.mai – 13.sept.   550,-  (370,-) 
Hytte, høstleie  14. sept. – 10. okt.   970,-  (650,-) 
Hytte, vinterleie 11. okt – 31. april   650,-  (470,-) 
Utleiebåt      120,- 
Kano       120,- 
Lavvo       120,- 
 
Priser i kursiv gjelder Ytre Bangsjøhytta. 

 
 
Oppføring av serveringshus på Holsingseteren 
Driveren av Holsingseteren i Roktdalen, Bjørn Inge Ånonli, fikk tillatelse til oppføring av 
serveringshus på seteren. Ånonli driver melk- og eggproduksjon på gården, og har aktiv drift 
på seteren i sommerhalvåret. Utover tradisjonell seterdrift har de tilrettelagt for 
bevegelseshemmede på seteren. De fikk også tillatelse til utvidelse/rydding av setervollen. 
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Videreføring av avtaler om gjeterhus på Åsvasseteren og i Merralia 
Når beiteavtalene med Skjækra sambeitelag og Raudbeinsetra saubeitelag siste ble fornyet, 
så ble det gjort etter en standard mal for alle beitelagene. Punkt i de tidligere beiteavtalene 
som omhandlet gjeterhus ble tatt ut. Avtaler og vilkår knyttet til gjeterhusene ble tatt opp 
som egne saker og skulle knyttes til nye utvisningsdokument for disse husene. Det er 
Statskog som utsteder slike utvisningsdokument, mens det er fjellstyret som setter vilkår for 
gjeterhusene. 
 
Mens det for nye gjeterhus blir satt som vilkår at huset ikke skal leies ut, har både 
Åsvasseteren og Merralihytta tidligere hatt ulike avtaler i forhold til utleie av gjeterhusene. 
Dette var basert på den historiske bruken av områdene og husene. 
 
Etter å ha hatt møte med beitelagene bestemte fjellstyret at Åsvasseteren og Merralihytta 
skulle videreføres som rene gjeterhus, uten mulighet for utleie. Begrunnelsen for det var at 
fjellstyret ønsket likebehandling i forhold til andre gjeterhus på Snåsa, og at man unngår 
gråsoner i forhold til bruken og retten til avgiftsfritt feste (gjeterhus i medhold av 
seterforskriften er avgiftsfritt, mens utleiehus er avgiftsbelagt). For at det i framtida bør 
være rimelig kurant å få sette opp enkle gjeterhus i allmenningen når det er behov for det, 
er det også viktig at slike hus brukes kun til det det er tenkt til og som er bakgrunn for 
tillatelsen. 
 

 
Merralihytta er utvist som gjeterhytte til Raudbeinsetra saubeitelag 

 
Utvisning av gjeterhus i Roktdalen 
Beitebrukerne i Roktdalen/Skjækra fikk tilbud om å overta fjellstyrets enkle husvære ved de 
nedlagte fiskedammene i Roktdalen. Siden driften av fiskedammene opphørte først på 1990-
tallet har huset stått ubrukt. Raudbeinsetra saubeitelag og Skjækra sambeitelag var 
interessert i å overta huset sammen til felles gjeterhus, og fjellstyret utviste huset gratis til 
beitelagene. Det er satt vilkår om at huset ikke skal leies ut eller utvides i størrelse. 
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Salg av fjellstyrets klekkeri 
Fjellstyret vedtok at det ikke skulle søkes bruksendring på fjellstyrets nedlagte klekkeri, men 
at hus og tomt skulle selges slik det sto for kjøpers risiko for eventuell søknad om 
bruksendring av arealet. Etter en budrunde ble eiendommen solgt for kr 180 000,-. 
 
Uttalelse til ny aktivitet i Øydingsbruddet 
Statskog har mottatt søknad fra Snåsa Naturstein AS om tillatelse til å drive uttak av 
naturstein i det gamle steinbruddet ved Øydingen. Arealet på området som er omsøkt er på 
ca 210 da, og er i gjeldende kommunedelplan merket som eksisterende område for 
råstoffutvinning.  
 
Ny aktivitet i Øydingsbruddet vil være en grunndisponering der Statskog etter § 12 i fjelloven 
skal innhente uttalelse fra fjellstyret. Snåsa fjellstyre mener at Statskog kan gi tillatelse til ny 
virksomhet i Øydingsbruddet under følgende forutsetninger: 
 

- Område for masseuttak må ikke utvides utover det som allerede er avsatt. 
- Veien fram til parkeringa ved Stor-Øydingen må kunne brukes av bruksrettshaverne, 

og det må sørge for tilstrekkelig vedlikehold av vegen og for opparbeiding av 
parkeringsplass ved dagens parkering ved Stor-Øydingen. 

- Ulike konsekvenser av tiltaket må kartlegges og hensyntas i planarbeidet og i 
anleggsarbeidet 

- Grunneierinntektene fra tiltaket bør på prinsipielt grunnlag deles likt mellom 
Statskog og fjellstyret 

 
Uttalelse til etablering av sykkelsti fra Holsingseteren til Ogndal 
Driverne av Holsingseteren i Roktdalen ønsker å etablere en sykkelsti fra seteren til Ogndal. 
Stien skal også delvis opparbeides for rullestolbrukere. Fjellstyret behandlet saken som 
grunndisponeringssak etter fjelloven, sendte saken på høring til Skæhkere sijte.  
 
Snåsa fjellstyre er positiv til at det tilrettelegges for handikappede, syklister og turgåere 
gjennom etablering av en sti fra Holsingsetra til Ongdalen. Fjellstyret ser imidlertid også 
reindriftas bekymring for at et slikt tiltak på sikt kan utvikles til mer omfattende bruk og 
ferdsel enn først forespeilet, og at det da kan komme i konflikt med reindriftas bruk av 
området.  
 
Fjellstyre anbefaler Statskog at det gis tillatelse til tiltaket som omsøkt under følgende 

forutsetninger: 

- Stien skal kun tilrettelegges for ferdsel for gående, syklende og rullestolbrukere. 
- Omsøkte trase skal ikke kunne brukes til gjennomgående motorisert ferdsel, uansett 

årstid. 
- Dersom tiltaket blir så omfattende at det kreves kommunal behandling, forutsetter 

fjellstyret at reindrifta og øvrige bruksretter blir hørt. 
- Det opprettes en avtale mellom Statskog og søkere om ansvar og vedlikehold av stien 
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Tilskudd og støtte fra fjellstyret i 2013: 

- Støtte til utbedring av Lurudalsvegen, kr. 20 000,- 
- Tilskudd til trimgruppa i Ogndal IL for nytt kart over Skjækra, kr. 5 000,- 
- Tilskudd til Raudberglia AS, kr. 12 000,- 
- Tilskudd til Krogsgården BA (Såmmårkauk 2013), kr. 1 000,- 
- Tilskudd til Snåsavatnet Fiskefestival, kr. 1 000, og gavekort hytteweekend 

 

3 Bruken av statsallmenningene 
 
Setring og beitedyr 
Det ble sluppet ca 4 350 sau/lam og ca 60 storfe til fjells på Snåsa (både statsallmenning og 
privat) i 2013. For sau/lam er dette en liten nedgang fra forrige år, mens antall storfe er 
omtrent stabilt. Storfe slippes fortrinnsvis på seterretter, men også i beitelag. Aktive beitelag 
som slapp storfe i statsallmenningene er 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-, Murbrekkfjellet- og Snåsa beitelag. 
 

 
Nesten 4 500 sau og lam slippes på utmarksbeite i Snåsa. 

 
Det foregår reinbeite i alle statsallmenningene i Snåsa. Reinbeitedistriktene som har areal 
som også omfatter statsallmenningene på Snåsa er Låarte sijte, Skæhkere sijte og Tjåehkere 
sijte.  
 
I statsallmenningene var det setring/servering på følgende steder sommeren 2013: 
 

• Holsingseteren (Ånonli) 
• Eggenseteren ( Eggen) 
• Grønningseteren (Bergli/Dahl) 
• Lurukroken seter (Sandnes) 
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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 

2003 52 18 8   1 
2004 54 25 5 2   
2005 65 16 2 3 2 1 
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   
2011 83 53 6 1 11 8 
2012 74 50 11 2  9 
2013 99 75 6  8  

 

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  
2011 52  25 3 19 5  
2012 57  8 13 17 19  
2013 70  21 3 27 19  

 
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. 

 

 
 
Småviltjakt 
Foran jaktsesong 2013 viste blant annet takseringer og jakthundprøver at vi fremdeles hadde 
en relativt lav bestand av ryper, men at både tetthet og kyllingproduksjon var på tur opp i 
enkelte områder. Resultatene fra takseringene samsvarer innen regionen både på norsk og 
svensk side, og viser at trendene i rypebestandene er like over veldig store områder.  
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Fellingsresultater og tilbakemeldinger fra jegere tyder på at det er samsvar mellom 
bestandsvurderingene og det som oppleves under jakta ute i fjellet. At det i slike år vil bli 
store lokale variasjoner er verken unaturlig eller unormalt, spesielt i slutten av september 
når rypa flokker seg og er på trekk. 
 
Fjellstyrene er underlagt mange rammebetingelser rundt forvaltningen av småviltet, med 
føringer både i lover og forskrifter. I tillegg er det svært mange brukerinteresser og lokale 
hensyn som skal ivaretas. Snåsa fjellstyre mener å ha funnet frem til en god balanse mellom 
å ivareta allmennhetens muligheter for jakt best mulig og det å ivareta en langsiktig og 
biologisk forsvarlig forvaltning av bestandene. Interessen for småviltjakt har økt betydelig og 
fjellstyret har derfor innført en rekke tiltak i småviltforvaltningen: 
 

• Begrensning i antall jegere som får jakte. Nesten 50 % av de som søker om 
småviltjakt i Snåsa fra jaktstart får avslag. 

• Begrensning i uttak pr. jeger. Hver jeger får felle et begrenset antall ryper pr. 
jaktdag. Denne begrensningen har aldri tidligere vært strengere enn i 2012 og 2013 
(maks 3 ryper/jeger/dag før jul og maks 2 ryper/jeger/dag etter jul). 

• Regulering av jakttiden. Snåsa fjellstyre har utsatt jaktstart (start 15. september). 
• Etablering av fredningsområder. Det er etablert større områder hvor det enten er 

totalforbud mot jakt, eller satt sterke jaktbegrensninger. I grenseområdene mellom 
Snåsa og Lierne er nærmere 400 km2 praktisk talt uten jaktpåvirkning.  

• Etablering av skuddpremieordninger og billige småviltjaktkort. Fjellstyret deltar 
med økonomisk bidrag til skuddpremieordningen for Snåsa kommune, og det 
stimuleres til småpredatorjakt på andre måter bl.a. gjennom billige jaktkort på 
smårovvilt. 

• Fjellstyrene bidrar i FoU-arbeidet. Fjellstyret har deltatt i ulike forskningsprosjekter 
knyttet til hønsefuglforvaltningen, blant annet kvantifisering av predasjon på 
hønsefuglegg i samarbeid med HiNT.  

 

 
Nærmere 400 km2 i grenseområdene mellom Snåsa og Lierne er praktisk talt uten jaktpåvirkning. 
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I media har det de siste åra vært flere artikler som har tatt til orde for nye grep innen 
småviltforvaltningen. Erfaringer fra Sverige, der det blant annet over flere år er prøv en 
forvaltning der man estimerer en totalbestand av rype og stopper uttaket (jakta) etter et 
visst uttak, viser at heller ikke der klarer man å oppnå en større rypebestand. Totalfredning 
av rypa over ett eller flere år er også noe som jevnlig spilles ut, men både norsk og svensk 
litteratur og studier viser at heller ikke det gir større bestander av rype. Vi ser at 
bestandssvingningene av rype er veldig sammenfallende over store områder, områder med 
ulike forvaltningsregimer og ulikt jaktuttak. Av historiske dokumenter som 
fjellstyreprotokoller og hyttebøker ser vi at det har vært svært lite ryper også i tidligere 
perioder.  
 
Jakta er med på å begrense antall ryper, og derfor har fjellstyret innført en rekke 
forvaltningsgrep for å redusere uttaket samtidig med at mulighetene for jakt opprettholdes. 
Det er imidlertid en rekke andre faktorer som har betydelig større innvirkning på rypas 
hekkesuksess og overlevelse, blant annet klimaendringer, smågnagersvingninger som uteblir 
og predasjon på egg og kyllinger fra rev og annet smårovvilt. Sett i denne sammenhengen 
mener fjellstyret å ha funnet en balansert og praktisk tilnærming til den utfordring som rypa 
har nå, og at det er større utfordringer enn selve rypejakta å ta tak i framover. 
 
 
Innleverte rapporter fra regulert periode (første 10 dager) av jakta viser følgende tall: 
 
 
 

 
 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R
yp

er

Antall skutte ryper pr. dagsverk



10 
 

 
 
 
 
 
Storviltjakt 
Fjellstyret forvalter storviltjakta på statsallmenningene og på sammenslåtte vald med 
Statskog.  Jakta er organisert som tidligere med 4-års kontrakter og samme jaktfelt. I 2013 
kom det inn 2 nye jaktlag i Luruholman og ett nytt jaktlag i Kleiva. 
 
I 2013 ble 51 av 57 tildelte elg på statsallmenningene skutt, og det er en fellingsprosent på 
nesten 90, noe som er veldig bra på disse fjellvaldene. Nytt i 2013 var at det ble forsøkt med 
restjakt på dyr som ikke var skutt, og der jaktlagene som opprinnelig hadde jakta hadde 
avsluttet og dratt hjem. Restjakta ble annonsert på fjellstyrets hjemmesider og 
facebooksider, og ble godt mottatt og effektivt utført. Mens det i 2012 kom mye snø relativt 
tidlig i oktober, var det i 2013 gode jaktforhold også inn i novemberjakta.  
 
 
Fellingsresultatet viser følgende fordeling i 2013: 
 
Ungdyr    72,5 % 

- Herav kalv  45,1 % 
Eldre ku     5,9 % 
Eldre okse   21,6 % 
Andel hanndyr totalt  49,0 % 
 

Det ble ikke felt hjort under storviltjakta på statsallmenningene i 2013. 
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Hytteutleie: 
Tabellen under viser utviklingen over antall solgte utleiedøgn på fjellstyrehyttene. 
 

Hytte 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Døgn Døgn Døgn Døgn Døgn Døgn 

Andorsjøhytta 35      

Skjækerhytta 47 52 48 36 40 44 

Nåvasshytta 74 120 87 64 105 114 

Roktsjøhytta 39 48 60 61 46 71 

Ryplihytta 14 30 22 25 32 53 

Langvasshytta 79 86 48 31 59 66 

Øydingshytta 56 60 64 18 51 56 

Grisbakkhytta 59 63 71 66 65 61 

Dalvasshytta 66 43 50 40 50 56 

Kvernsjøhytta 35 37 26 32 29 42 

Øvre Bangsjøhytta 12 10 9 9 11 12 

Ytre Bangsjøhytta 12 16 17 13 11 4 

SUM 528 565 502 395 499 579 

 
 
 

 
Andorsjøhytta ble oppsatt i 2013. 

 
I 2013 ble det oppsatt ei ny fjellstyrehytte ved Andorsjøen. Hytta var klar til utleie fom juli 2013.  
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4 Administrativt arbeid og oppsyn 
 
Oversikt fra timelistene viser følgende fordeling av arbeidet i fjellstyret for 2013: 
 
Fjellstyrearbeid: 
Oppsyn (info/kontr./tilsyn)      784 t. 
Skjøtsel/ikke inntektsbringende utearbeid    781 t. 
Saksbehandling       769 t. 
Annet refunderbart innearbeid   1032 t. 
Ikke refunderbart arbeid, nybygg      403 t. 
 
Tjenestesalg: 
SNO rovviltkontakt        555 t. 
SNO jervregistrering          86 t. 
SNO fjellrevarbeid          34 t. 
SNO nasjonalpark        254 t.  
SNO tiltaksmidler nasjonalpark           114 t. 
Statskog oppsyn Holden/Bangsjø/Gressåmo      16 t. 
Andre            32 t. 
 
Det er en målsetning for fjellstyret at fjelloppsynet skal kunne ta på seg oppdrag i 
statsallmenningen for å bygge på det feltapparatet som har sin arbeidsplass i disse 
områdene. Tjenestesalget til SNO har økt fra 2012 til 2013. Dette skyldes hovedsakelig økte 
rovdyrtap og mer arbeid med kadaverregistreringer på sau/rein, og tiltak i tilknytning til 
nasjonalparkene (bru over utløpet av Stor-Ismenningen). Tjenestesalget til SNO på 
fjellrevarbeid, ynglehiregistrering av jerv og nasjonalparkoppsyn er noen lunde stabilt. Av 
annet tjenestesalg i 2013 kan det nevnes at fjelloppsynet bisto som ledsager under taksering 
av skog innenfor Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark 
 
Fjelloppsynet utfører oppsyn for Statskog SF som er grunneier i statsallmenningene, og for 
fjellstyret. 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 og i samarbeid med 
tjenestesalget. Det er informert og kontrollert over 300 personer i forhold til ulike lovverk 
innen miljølovgivningen. Kontrollvirksomheten foregår under ledelse av og i samarbeid med 
lokalt lensmannskontor.  
 
Fra fjelloppsynets arbeid kan det blant annet nevnes følgende:  

• Deltakelse i oppføring av ny fjellstyrehytte ved Andorsjøen 
• Staket vinterlei til Skjækra 
• Nytt kjøkken i Roktsjøhytta 
• Ny båt i Skjækervatnet (Skjækerhytta) 
• Rundvasking hytter, vedlikehold og vedarbeid 
• Sjekket rovfuglreir  
• Informasjon til skoleklasser i fjellet 
• Deltakelse på informasjonsdag i Grønningen og på førjulsmarked i Krogsgården 
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For fjellstyrets del stilles det stadig høyere krav til god saksbehandling. Saksforberedelser og 
oppfølging av saker er tidkrevende, særlig når det omfatter emner som bl.a. vern og 
erstatning og vurderinger etter fjelloven/seterforskriften.  Arbeidet med å administrere 
småviltjakta og elgjakta på en best mulig måte for allmennheten krever også mye arbeid. 
Mange vil til Snåsafjella på jakt, og søknadsmassen på jaktkort er mye større enn det antall 
jaktkort fjellstyret kan tilby. Det er også viktig å holde informasjons- og salgssider på 
internett oppdaterte. 
 
I 2013 ble det skrevet avtale med NTE om leie av kontorlokaler og lager/garasje i NTE-bygget 
i Snåsa sentrum, og i løpet av våren ble fjellstyrekontoret flyttet inn i nyoppussede lokaler 
der. I NTE- bygget har fjellstyret kontorfellesskap med bl.a. Allskog. Snåsa fjellstyre byttet 
også logo til den standardiserte fjellstyrelogoen, og fikk med flyttingen også mye mer synlig 
profilering enn tidligere. 
 
 

 
Fjellstyret flyttet inn i nye lokaler i NTE bygget i Snåsa sentrum. 

 
 
Utvalg av møter og kurs for fjellstyre og fjelloppsynet i 2013: 
 

- Møter i Nord-Trøndelag fjellstyresamband 
- Møter i lokalt- og regionalt oppsynsutvalg 
- Fagsamling for fjelloppsynet  
- Kurs i tilrettelegging i verneområder 
- Møter i forbindelse med vern av statsallmenningene, erstatningssaken 
- Dagseminar for personell med begrenset politimyndighet 
- Deltakelse på seterseminar 
- Møte med nasjonalparkforvalter, kommunen, SNO m.fl. 
- Møter i Ismenningen Fjellstuggu AS 

- Møte i rådgivende utvalg for nasjonalparkstyret 
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5 Inntrykk fra fjellet, rovfugl og rovdyr 
 
2013 startet på etterjulsvinteren med lite snø, kaldt vær og fine iser. I denne perioden var 
det fint å gjøre unna mye vedarbeid og frakting i fjellet. I månedsskiftet februar/mars satte 
det inn med 14 dagers mildvær og regn, etterfulgt av en god del snø innover fjelldalene. Da 
ble det tyngre for reinen å bevege seg, mens jerven med sin lette kropp og store labber har 
bedre flyt i snøen. Jerven tok mye rein etter dette snøfallet. Øverst i Lurudalen og i Storåsen 
stod det mye elg hele vinteren, og ofte kunne man se at elgen samlet seg i små flokker.  
 
Isen på Snåsavatnet la skikkelig vinteren 2013, og reindriftsutøverne i Skæhkere sijte måtte 
bruke mye tid på å snu rein som stadig var på trekk nordover over vatnet. 
 
I første halvdel av mai var det egentlig ganske sein vår i fjellet, men så fra 17. mai og utover 
pinsa satte det inn med voldsom varme som ga stor snøsmelting. Utover juli fikk vi en lengre 
periode med kaldt vær og regn, mens det snudde til varme i slutten av måneden. Natt til 1. 
september falt den første nysnøen på de øverste fjelltoppene.  
 
Mens småviltjegerne fikk en noe kald og vindfull start på jakta, ble det ganske brukbare 
forhold under elgjakta. Det kom litt sporsnø utover siste halvdel av oktober, men det var fine 
forhold for både jegere og hunder. I midten av november satte det inn med storm og orkan, 
og ekstremstormene «Ivar» og «Hilde» gjorde stor skade. Mye skog blåste ned og mange ble 
uten strømforsyning i flere døgn. Det fortsatte med vind og dårlig vær helt fram mot jul, og 
snøen forvant nede i bygda. 
 

 
Bjørn jager rein på Brandsfjellet, april 2013. 

 
Det er fremdeles et høy rovdyrtrykk på beitedyr i Snåsa, og i 2013 spredte rovdyrskadene på 
sau seg mer utover bygda enn de tidligere har vært. Særlig vest/nord for E6 fikk man store 
økninger i tapa, og på Gjevsjøen fikk man dokumentert den første sauen tatt av bjørn. 
I tillegg til direkte tap medfører rovdyrene en økt stressfaktor for både sau og rein. 
Fjelloppsynet dokumenterte ved flere anledninger jaging av rein fra både jerv og bjørn. 
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Det var stor aktivitet på flere jervetisper også denne våren, men det ble ikke registrert noen 
ynglehi på Snåsa i 2013. Det ble dokumentert flere gaupefamilier, og det ble funnet hi etter 
bjørner som hadde ligget i vinterdvale på Snåsa. 
 
Det ble liten hekkesuksess for kongeørn og jaktfalk i 2013, noe som bl.a. kan ha 
sammenheng med nedgangen i rypebestanden. Fiskeørna vender imidlertid trofast tilbake til 
sine faste hekkeplasser i slutten av april, og har bra hekkesuksess. Havørna observeres 
jevnlig på kadaver innover fjella, mens fjellvåken ennå opptrer ganske sjeldent så lenge 
smågnagerbestanden er såpass liten som den er. 
 
Både i Blåfjella og i Skjækra observeres fjellrev jevnlig ved foringsautomatene som er 
oppsatt, og det er tydelig at de tiltak som er gjort i områdene bl.a. gjennom 
Interregprosjektet «Felles fjellrev» har medført at fjellreven er på tur tilbake. 
 
Mens man i 2013 hadde et relativt dårlig molteår, så var det enormt mye bringebær og 
blåbær. Mange bærplukkere fikk derfor fylt opp spannene denne høsten. 
 
 
 

6 Økonomi 
 
Fjellstyrets årsregnskap for 2013 viser et driftsresultat på kr. 317 350,- og et ordinært 
resultat på kr. 403 734,-. Fjellstyret har hatt en økning på driftsinntektene i 2013 på  
kr 504 363,- fra forrige år. Dette skyldes i hovedsak økt tjenestesalg (mer arbeid med 
skadedokumentasjon på sau/rein og tilretteleggingstiltak til nasjonalparken), flere skutte elg 
og økt inntekt fra elgjakta, samt økt hytteutleie. Imidlertid så utgjør salget av fjellstyrets 
klekkeri til kr 180 000,- en stor del av økningen i driftsinntektene. Driftskostnadene har økt 
med kr 208 796,- fra forrige år. 
 
Fjellstyret satte opp ny hytte ved Andorsjøen i 2013, og denne nettokostnaden på kr 
537 137,- kommer fram under i regnskapets balanse. 
 
 
 

 2013 2012 2011 
Driftsinntekter 3 467 325 2 962 962 3 284 074 
Driftsresultat 317 350 21 783 499 392 
Årsresultat 403 734 142 797 558 971 
    

 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 
Balansesum 6 252 697 5 831 762 5 789 885 
Egenkapital 5 665 283 5 261 549 5 118 752 
Egenkapitalprosent 90,6 90,2 88,4 
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Snåsa, april 2014 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Ole Morten Eggen (styreleder)  Tone Våg  
 
 
___________________________  ___________________________ 
Hanne Lena Wilks    Asbjørn Flaat   
 
 
___________________________   
Hans Erik Sandvik 
 
 
 
___________________________ 
Vidar Formo (Fjelloppsyn/dl.) 
 


