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Sak nr.: 06/16        Møtedato: 23.04.16 

        

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 27.04.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 07/16        Møtedato: 23.04.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Fiskeprosjekt 

- Klargjøring søknad elgjakt 

- Saksbehandling søknader småviltjakt 

- Årsmelding og regnskap 

- Tjenestekjøpsavtaler 

- Kurskomite kurs nye fjellstyrer 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Montert solcelleanlegg i Dalvasshytta 

- Rundvasking av hytter, vedarbeid og vedfrakting 

- Kadaverregistrering 

- Prosjekt Felles fjellrev, viltkamera/åteblokker og triangeltaksering 

- Jervregistrering 

- Motorferdseloppsyn 

- Losoppdrag Andortoppen/Gjefsjøen 

 

Møter/befaringer: 

- Kurs for nye fjellstyrer 

- Møte for personell med begrenset politimyndighet 

- Møte med SNO om tjenestekjøpsavtale 

- Møte med SNO/nasjonalparkforvalter m.fl. (bestillingsdialogen 2016) 

- Møte med NTE m.fl. om følger av arbeid ved Storåselva kraftverk 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Tjenestekjøpsavtaler 2016 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

Snåsa den 27.04.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 08/16        Møtedato: 23.04.15 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Årsregnskap for 2015 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskap 2015 for Snåsa fjellstyre 

Saksopplysninger: 

Sparebank1 Regnskapshuset har ført regnskapet for fjellstyret, og har lagt fram årsregnskapet 

for 2015. 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 2015 viser et driftsoverskudd på kr. 207 852,- og et ordinært 

resultat med overskudd på kr. 260 670,-.  

 

Hovedårsakene til overskuddet er økte inntekter på tjenestesalg tilknyttet 

kadaverundersøkelser på sau og rein, økte inntekter på småviltjakt og elgjakt, samt økt 

hytteutleie. Samtidig har fjellstyrets pensjonskostnader blitt redusert i 2015. 

 

 2015 2014 2013 

Driftsinntekter 3 700 251 3 251 716 3 467 325 

Driftsresultat 207 852 -128 705 317 350 

Årsresultat 260 670 -50 686 403 734 

    

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Balansesum 6 503 182 6 147 441 6 252 697 

Egenkapital 5 875 266 5 614 597 5 665 283 

Egenkapitalprosent 90,3 91,3 90,6 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2015 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2015 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

 

Snåsa den 27.04.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 09/16          Møtedato: 23.04.15 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 046.1 

Årsmelding for 2015  

Saksdokumenter: 

- Forslag til årsmelding 2015 for Snåsa fjellstyre  

Saksopplysninger: 

Det er lagt fram forslag til årsmelding for Snåsa fjellstyre for 2015. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2015 som den er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2015 som den er framlagt. 

 

 

Snåsa den 27.04.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 10/16        Møtedato: 23.04.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 362.2 

Fornyelse av samarbeidsavtale med Statskog om småviltjakt på 

Gressåmoen statskog og Luru statsallmenning 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 23 og § 27 

Saksdokumenter: 

- Gjeldende avtale om småviltforvaltning på Gressåmoen statskog og Luru 

statsallmenning 

- Forslag til fornyelsesavtale 

Saksopplysninger: 

Gressåmoen statskog forvaltes av Statskog og er på 43 000 da. Området ligger ved 

Gressåmoen gård, med statsallmenning på alle sider. Gressåmoen statskog ligger rundt de 

indre delene av Lurudalsvegen, og jegerne som skal opp i statsallmenningen på rypejakt går 

gjennom dette området.  

 

Inntil 2011 leide fjellstyret jaktretten for småvilt her for et fast, årlig beløp og jegerne har 

dermed kunnet jakte dette område som om det var statsallmenning. I 2011 ble det inngått en 

ny 5-årig samarbeidsavtale med Statskog som bygger på vanlig jaktrettssamarbeid, der antall 

kort/omsetning gjøres opp etter arealberegninger. I og med at det klart største arealet her er 

statsallmenning, så er det viktig for fjellstyret at regler for jakt og fangst i samarbeidsområdet 

legges opp etter fjellovens bestemmelser. Gjeldende samarbeidsavtale er godkjent av Snåsa 

kommune og Miljødirektoratet i henhold til fjellovens bestemmelser. 

 

Statskog synes avtalen har fungert bra, og er innstilt på å fornye avtalen på uendrede vilkår. 

Vurdering: 

For jegerne er det av stor betydning for tilgjengeligheten at Statskog og fjellstyret kan 

samarbeide om dette. Samarbeidsavtalen med Statskog har fungert bra sett fra fjellstyrets side 

også, og avtalen bør kunne videreføres som den er. 

Forslag til vedtak: 

For å legge til rette for best mulig forvalting og jakt på småvilt i Lurudalen, ønsker Snåsa 

fjellstyre å videreføre samarbeidsavtalen med Statskog om felles småviltforvaltning på 

Gressåmoen statskog og Luru statsallmenning for 5 nye år med uendrede vilkår. 

 

VEDTAK: 

For å legge til rette for best mulig forvalting og jakt på småvilt i Lurudalen, ønsker Snåsa 

fjellstyre å videreføre samarbeidsavtalen med Statskog om felles småviltforvaltning på 

Gressåmoen statskog og Luru statsallmenning for 5 nye år med uendrede vilkår. 
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Snåsa den 27.04.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 11/16        Møtedato: 23.04.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om oppføring av ny seterstue mm - Husaseteren 

Hjemmel: 

- Seterforskriften § 10 

Saksdokumenter: 

- Tegninger, kartutsnitt og vedlegg til søknad  

- Høringsuttalelser fra Statskog, Fylkesmannen i NT - Reindriftsavdelingen og Nord-

Trøndelag fylkeskommune - Kulturminnevernavdelingen 

Saksopplysninger: 

Husaseteren ligger i Ismennningen statsallmenning og tilhører gården Husa (43/1). Dagens 

eier og driver av gården er Per Opheim. Husaseteren har eksistert som seter siden siste halvdel 

av 1700-tallet. Sist det ble melket på seteren var i 1967/68. Etter det ble det sluppet sinkyr og 

kviger på seteren fram til 2006, da seterdriften opphørte. På 1980-90 tallet ble det også sluppet 

noe sau på seterbeitet. Husaseteren har status som «i bruk» etter fjellovens bestemmelser. 

 

Eierne planlegger nå å ta opp igjen drifta på seteren som besøksseter, med melking, foredling 

og servering av produkter til besøkende. Hoveddrifta på gården er i dag kjøttfeproduksjon, 

men det vil bli leid inn melkekyr for å ha på seteren. I tillegg vil de ha noen få sauer og høner 

på seteren for å skape et trivelig setertun. 

 

Fra eierens side har det vært prioritert å holde seteren i slik stand at det med enkle midler 

skulle være mulig å komme i gang med setring i en eller annen form igjen. Et gammelt 

steinhus (masstu) fra 1700-tallet er blitt restaurert til opprinnelig stand, og i 2003-2005 ble det 

satt opp et håndlaftet uthus til erstatning for fjøsbygningen som da var nedråtnet og som ble 

fjernet. På setervollen står det i dag en seterstue, en eldre seterstue i dårlig forfatning, masstu, 

et uthus og et kombinert uthus/vedrom. 

 

Det søkes nå om å få revet den gamle seterstua og erstatte det med en ny og tilpasset seterstue. 

Den andre seterstua på seteren vil bli noe ominnredet og vil bli brukt som serveringslokale til 

besøkende. 

 

Det søkes også om å få sette opp et enkelt melkerom/fjøs på 3,5*5 meter, som blir stående 

mellom de to uthusene på tunet. 

 

Fjellstyret har sendt søknaden på høring til Statskog, Reindriftsforvaltningen, Luru 

reinbeitedistrikt og Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

 

Statskog savner en driftsplan/uttalelse fra landbrukskontoret, samt en situasjonsplan som viser 

planlagte bygninger på seteren. De har ingen innvendinger til oppføring av seterstue og fjøs 

som omsøkt. 

 

FMNT – Reindriftsavdelingen har ingen merknader til bygging av nytt fjøs og seterstue. 
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Nord-Trøndelag fylkeskommune uttaler seg i forhold til søknaden om å rive den gamle 

seterstua. De konkluderer i sin uttalelse med at de ikke vil motsett seg riving, men at de vil 

anbefale at den gamle seterstua får bli stående for å bevare tunet og historien til seteren.  

 

På bakgrunn av Statskogs uttalelse har fjellstyret bedt søker om ytterligere opplysninger om 

dagens og planlagte bygninger på seteren, samt nærmere opplysninger om planene for 

seterdrifta. Fjellstyret har nå mottatt kart/foto og opplysninger fra søker som gjør at saken kan 

anses som tilstrekkelig opplyst til å kunne behandles. 

Vurdering: 

Det er positivt at setereiere i allmenningen vil drive seteren slik at setertun, beite og bygninger 

opprettholdes. På Snåsa har det over tid blitt fler og fler seterbrukere som har tatt i bruk 

seteren igjen som besøksseter, med litt melking, foredling og servering av produkter på 

seteren. Seterbrukerne er organisert i Snåsa Seterlag, med felles markedsføring mot 

besøkende.  

 

Søknadene om riving av gammel seterstue og oppføring av ny, samt oppføring av melkefjøs er 

begrunnede ut fra de planene som nå foreligger for seteren. Erfaringer fra andre besøkssetre 

viser at man bør ha eget serveringslokale for besøkende, og at seterfolket bør ha et eget bygg. 

Seterhuset som står skal ominnredes slik at det tilpasses tilbereding og servering. 

 

Da det ble satt opp nytt uthus for fjøset som hadde råtnet ned, ble dette oppsatt på siden av 

fjøstomta. Det nye melkefjøset vil bli satt opp på denne gamle fjøstomta, mellom de to 

uthusene på tunet. 

 

Ut fra et historisk perspektiv ville det vært fint om den gamle seterstua på seteren kunne 

restaureres og tas vare på. En har imidlertid forståelse for at det er mest formålstjenlig med et 

nytt bygg på samme tomt slik planene nå foreligger for seteren. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre godkjenner riving av gammel seterstue, oppføring av ny seterstue og 

melkefjøs på Husaseteren som omsøkt, med begrunnelse at tiltakene er nødvendige og 

rasjonelt for drifta av seteren. 

 

Fjellstyret forutsetter at tiltakene er avklart i forhold til plan- og bygningsloven m/forskrifter. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre godkjenner riving av gammel seterstue, oppføring av ny seterstue og 

melkefjøs på Husaseteren som omsøkt, med begrunnelse at tiltakene er nødvendige og 

rasjonelt for drifta av seteren. 

 

Fjellstyret forutsetter at tiltakene er avklart i forhold til plan- og bygningsloven m/forskrifter. 
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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 27.04.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 


