
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 06/15        Møtedato: 07.04.15 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksopplysninger: 

Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte møtepapirer er ettersendt i 

posten.  

Forslag til vedtak: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

VEDTAK: 

Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

 

Snåsa den 08.04.15 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 07/15        Møtedato: 07.04.15 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Nye hjemmesider/småviltadministrasjon 

- Klargjøring for søknad elgjakt 

- Saksbehandling styremøte 

- Regnskap 

- Pensjon-/arbeidsgiverarbeid 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Rundvasking hytter, vedarbeid 

- Noe kadaver og gaupefam.registreringer 

- Fjellrevarbeid 

 

Møter/befaringer: 

- Hjorteviltmøte, viltnemda 

- Lokalt oppsynsutvalg 

- Samling for BP personell 

- Møte i Nord-Trøndelag fjellstyresamband 

- Møte bestillingsdialog 

- Møter med Smart Media 

- Møte med drivere av Ismenningen fjellstuggu 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Fiskeprosjekt i regi av NFS 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

Øvrige orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Orientering om bemanningssituasjon 

- Spørsmål fra Hanne Lena Wilks om vilkår i forbindelse med oppsetting av jervjaktbu 

ved Grønningen. Fjelloppsynet sjekker opp saken med Statskog. 

- Spørsmål fra Tone Våg om fjellstyret er informert om at Statskog skal holde 

informasjonsmøte om videre prosess med Raudfjellet. Fjellstyret er ikke 

informert/invitert. Tone møter for både kommunen og fjellstyret. 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

Snåsa den 08.04.15 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 08/15        Møtedato: 07.04.14 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Årsregnskap for 2014 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskap 2014 for Snåsa fjellstyre 

Saksopplysninger: 

SB1 Regnskapshuset har ført regnskapet for fjellstyret, og har lagt fram årsregnskapet for 

2014. 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 2014 viser et driftsunderskudd på kr 128 705,- og et årsresultat 

med underskudd på kr 50 686,-. 

 

Hovedårsakene til driftsunderskuddet i forhold til budsjett er vesentlig mindre tjenestesalg til 

SNO på rovviltkontakttjenester (mindre kadaverundersøkelser), færre solgte jaktkort småvilt 

og en stor økning i kostnader til KLP. 

 

 2014 2013 2012 

Driftsinntekter 3 251 716 3 467 325 2 962 962 

Driftsresultat -128 705 317 350 21 783 

Årsresultat -50 686 403 734 142 797 

    

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Balansesum 6 147 441 6 252 697 5 831 762 

Egenkapital 5 614 597 5 665 283 5 261 549 

Egenkapitalprosent 91,3 90,6 90,2 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2014 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2014 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

 

Snåsa den 08.04.15 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 09/15          Møtedato: 07.04.15 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 046.1 

Årsmelding for 2014  

Saksdokumenter: 

- Forslag til årsmelding 2014 for Snåsa fjellstyre  

Saksopplysninger: 

Det er lagt fram forslag til årsmelding for Snåsa fjellstyre for 2014 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2014 som den er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2014 som den er framlagt. 

 

 

 

Snåsa den 08.04.15 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 10/15        Møtedato: 07.04.15 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 612.1 

Bestandsplan for elg 2015 - 2017  

Saksdokumenter: 

- Søknad om ny bestandsplan for elg for perioden 2015 - 2017 

Saksopplysninger: 

Siste bestandsplanperiode for elg gikk ut i 2014, og det må derfor søkes viltnemnda om 

godkjenning av ny bestandsplan for perioden 2015 - 2017. Avskyting i siste planperiode ble 

godkjent av viltnemnda. 

Vurdering: 

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

 

For fjellstyret er det viktig å kunne gi et best mulig jakttilbud til både innenbygdsboende og 

utenbygdsboende. Elgbestanden på Snåsa har hatt en stabil vekst siden 1980 tallet, uten at 

dette har gjenspeilet seg i tildelinga/avskytinga på statsallmenningen. Det vurderes derfor som 

riktig å øke tildelingen noe i neste bestandsplanperiode, og tildele mer elg i områder hvor det 

er bra med elg. Kommunens beitegranskinger viser et svært hardt beitepress fra elg særlig i 

Roktdalen. Totalt for bestandsplanperioden foreslås det en tildeling på 198 dyr, mot 162 i 

forrige planperiode. 

 

For å utvide jakttilbudet foreslås det også å gjeninnføre elgjakta i Skjækra. Her har det ikke 

blitt jaktet elg siden 1960 tallet, men både egne erfaringer og erfaringer fra Steinkjer 

kommuneskoger som grenser til området, tyder på at elgbestanden har tatt seg godt opp i dette 

området. 

 

For fjellstyret vil det være hensiktsmessig å videreføre ordningen med fullmakt til 

administrasjonen til å sette årlige kvoter til jaktlagene og organisere jakta/restjakta på best 

mulig måte, basert på vedtatte målsetninger i bestandsplanen. Likedan videreføring av 

fullmakt til å avgjøre reaksjon på eventuelle brudd på de privatrettslige forhold i kontrakten 

med jaktlaget (feilskyting etc.). Forhold som omfattes av offentlig påtale rapporteres direkte 

til politiet. 

Forslag til vedtak: 

1. Snåsa fjellstyret søker Snåsa kommune om godkjenning av bestandsplan for elg for 

perioden 2015-2017 slik den er framlagt. 

2. Det delegeres til administrasjonen å fastsette årlige kvoter til jaktlagene og organisere 

jakta/restjakta på best mulig måte, ut fra vedtatte målsetninger og rammer i 

bestandsplanen. 

3. Oppsynet gis fullmakt til å reagere på vegne av fjellstyret ved eventuelle brudd på 

privatrettslige forhold i kontrakten med jaktlagene. Spesielle forhold framlegges 
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fjellstyret for vurdering. Forhold som omfattes av offentlig påtale rapporteres direkte 

til politiet. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert og fra reindriftas representant kom det fra at det det ikke var ønskelig å 

gjenoppta elgjakta i Skjækra pga hensynet til reindrifta i området.  

 

Hanne Lena Wilks framsatte følgende forslag til tilføyelse i pkt. 1 i forslag til vedtak: 

Skjækra jaktfelt skal ikke jaktes. 

 

Ole Morten Eggen framsatte følgende forslag til tilføyelse i pkt. 1 i forslag til vedtak: 

For Skjækra jaktfelt gjelder følgende begrensninger for jakta: 

- Det tillates ikke jakt med løshund 

- Jaktperioden settes til 10. – 24. oktober 

- Elgjakta i Skjækra er en prøveordning for 3 år (bestandsplanperioden) 

 

Det ble stemt på forslagene fra Hanne Lena Wilks og Ole Morten Eggen. Forslaget fra Ole 

Morten Eggen ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1. Snåsa fjellstyret søker Snåsa kommune om godkjenning av bestandsplan for elg for 

perioden 2015-2017 slik den er framlagt. 

 

For Skjækra jaktfelt gjelder følgende begrensninger for jakta: 

o Det tillates ikke jakt med løshund 

o Jaktperioden settes til 10. – 24. oktober 

o Elgjakta i Skjækra er en prøveordning for 3 år (bestandsplanperioden) 

 

2. Det delegeres til administrasjonen å fastsette årlige kvoter til jaktlagene og organisere 

jakta/restjakta på best mulig måte, ut fra vedtatte målsetninger og rammer i 

bestandsplanen. 

3. Oppsynet gis fullmakt til å reagere på vegne av fjellstyret ved eventuelle brudd på 

privatrettslige forhold i kontrakten med jaktlagene. Spesielle forhold framlegges 

fjellstyret for vurdering. Forhold som omfattes av offentlig påtale rapporteres direkte 

til politiet. 

 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i Forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig 

og sendes Snåsa fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i 

sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

 

 

Snåsa den 08.04.15 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 11/15        Møtedato: 07.04.15 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Regulering av priser for elgjakta 2015 

Hjemmel: 

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

Saksdokumenter: 

- Prisliste elg 2014 

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 2015 anbefaler Nord-Trøndelag fjellstyresamband 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. 

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. 

 

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. 

 

 

Vedtaket kan iflg. § 28 i Forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig 

og sendes Snåsa fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i 

sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

 

 

Snåsa den 08.04.15 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 12/15        Møtedato: 07.04.15 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om endring av vilkår ifm oppsetting av gjerde for skillekru i 

Gomolia 

 
Hjemmel: 

- Seterforskriften § 5 

Saksdokumenter: 

- E-post fra Statskog 

- Søknad fra Skjækra sambeitelag 

Saksopplysninger: 

Fra Statskog har fjellstyret fått oversendt søknad fra Skjækra sambeitelag om endring av 

vilkår ifm oppsetting av gjerde for skillekru i Gomolia. 

 

Fjellstyre behandlet søknaden om oppsetting av gjerde i sak 12/14 og fattet da følgende 

vedtak: 

 

Snåsa fjellstyre anbefaler Statskog at Skjækra sambeitelag gis tillatelse til utvidelse av 

skillekru ved Gomolia som omsøkt. Det forutsettes at nettingen legges ned etter endt 

beitesesong. 

 

Forutsetning om at nettingen skulle legges ned ble satt etter ønske fra Skæhkere sijte. 

 

Beitelaget søker nå om å få sette opp et permanent og bedre gjerde, med totalt 6 åpninger 

(grinder) som skal stå åpne når gjerdet ikke er i bruk. Bakgrunnen for søknaden er at de 

ønsker å sette opp et sterkere gjerde med topptråd, og at netting som ligger på bakken ruster 

fort og medfører årlig merarbeid med oppsetting/riving. 

Vurdering: 

Et permanent og solid gjerde vil uten tvil være å foretrekke for ei rasjonell drift for beitelaget. 

Med det antall åpninger/grinder som er planlagt kan en ikke se at gjerdet skulle være til særlig 

hinder for folk eller vilt når det ikke er i bruk. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre anbefaler at Statskog gir Skjækra sambeitelag tillatelse til oppsetting av 

permanent gjerde i Gomolia som omsøkt, under forutsetning av at det monteres minimum 6 

grinder som beskrevet, og at disse står åpne i den perioden gjerdet ikke er i bruk. 

 

Styrets behandling: 

Ved styrets behandling av saken ble det klart at styret ikke ønsket å støtte forslag til vedtak, 

men at styret ønsket å opprettholde sitt vedtak i sak 12/14. Forslag til vedtak ble enstemmig 

nedstemt. 
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VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre opprettholder sitt vedtak i sak 12/14. 

 

 

Snåsa den 08.04.15 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 


