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Sak nr.: 19/16        Møtedato: 22.08.16 

        

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 22.08.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 20/16        Møtedato: 22.08.16 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Fiskeprosjekt/fiskeguide 

- Tildeling jaktkort småvilt 

- Elgjaktkontrakter, jaktlederperm på nett 

- Saksbehandling 

- Erstatningssaken nasjonalpark 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Skifte ovn/pipe Øydingshytta 

- Rundvasking Grisbakkhytta og Roktsjøhytta 

- Beising Langvasshytta 

- Vedlikehold båter/naust 

- Kadaverregistreringer 

- Nasjonalparkoppsyn 

 

Møter/befaringer: 

- Møte arb.gruppe fiskeprosjekt 

- Befaring Lurudalsvegen 

- Tlf møte angående erstatningssaken nasjonalpark 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Ryplihytta, søknad om spillemidler mm 

- Søknad om opplæringsjakt på elg (vedlagt) 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Oppstart søknadsprosess angående ny terskel/dam Andorsjøen 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

 

Snåsa den 22.08.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 21/16        Møtedato: 22.08.16 

        

Saksbehandler: Lisbeth Aassve     Arkiv nr.  

 

Fastsetting av dagskvoter (bag limit) for småviltsesongen 

2016/2017 

Saksdokumenter: 

- Resultater fra taksering på statsallmenningene og sammenligning mot tidligere år. 

 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 23 

- Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning, kap. I, §5 

 

Saksopplysninger: 

Snåsa fjellstyre har i mange år fått utført taksering av småvilt i forkant av småviltjakta. Fra og 

med 2006 har fjellstyret inngått et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord 

universitet) om rypetaksering etter Distance-metoden. Den bygger på en ordinær linjetakst, 

men den kan i tillegg til å avdekke svingninger og produksjon fra år til år, gi oss et 

tetthetsestimat på antall liryper pr. km2 samt tetthet av voksen fugl og kyllingproduksjon pr. 

lirypepar. Det er Snåsa Jeger- og Fiskeforening som gjennomfører takseringen på vegne av 

fjellstyret.  

Snåsa fjellstyre er medlem i Hønsefuglportalen (siden 2014), en webportal for registrering og 

håndtering av data fra taksering av ryper og skogsfugl. 

 

 

Fjellstyret har tidligere år hatt følgende fangstbegrensninger på rype og skogsfugl: 

 

- Sesongen 2015/2016: Dagskvote på 3 ryper/jeger/dag før jul, 1 rype/jeger/dag fra  

nyttår. 

    Dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag. 

      - Sesongen 2014/2015: Dagskvote på 4 ryper/jeger/dag før jul, 1 rype/jeger/dag fra 

    nyttår. 

- Sesongen 2013/2014: Dagskvote på 3 ryper/jeger/dag før jul, 2 ryper/jeger/dag fra  

nyttår. 

- Sesongen 2012/2013: Dagskvote på 3 ryper/jeger/dag før jul, 2 ryper/jeger/dag fra  

nyttår. 

- Sesongen 2011/2012: Dagskvote på 5 ryper/jeger/dag før jul, 3 ryper/jeger/dag fra  

nyttår. 

- 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 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Det har ikke vært noen fangstbegrensninger på skogsfugl før 2015. 

 

Vurdering: 

Vi har de to siste åra hatt en oppgang i rypebestanden, etter to år med relativ liten rypebestand 

(2012 og 2013). Takseringa i år viser en fortsatt oppgang, både med tanke på 

kyllingproduksjon og antall fugl pr. km2 (fig. 1). Dette til tross for at det har vært noe 

dårligere forekomster av smågnagere i fjor og i år. Dårlige smågnagerår kan føre til større 

predasjon på ryper/reir, da predatorene i gode smågnagerår finner smågnagerne som alternativ 

føde. 

 

Sommeren i år kom tidlig, med en lang varm og tørr periode i juni og juli. Dette har nok hatt 

en god innvirkning på årets kyllingproduksjon, da det er observert flere store kull ved 

taksering (fig 2). Ved bra vær har bla. kyllingene god tilgang på innsekter som matkilde. 

Det ble på vårparten registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater viser at det fortsatt 

er noe ujevnt med fugl i terrenget. 

 
Figur 1: Antall fugl pr. km2 fordelt på år. 

 

 
 

 
Figur 2: Antall kyllinger pr. høne fordelt på år. 
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Figur 3: Antall skutte ryper pr. dagsverk pr. år. 

 

 
 

 

Det er liten tvil om at jakt kan ha betydning for neste års bestand av lirype, men hvor stor 

betydning den har avhenger av bestand og uttak, men også av andre faktorer. 

Forskning viser at ved gode bestandsår kan jaktdødeligheten kompensere noe av den naturlige 

dødeligheten. Dette gjelder særlig hos ungfugl tidlig i jakta. På samme vis kan 

jaktdødeligheten være additiv, komme i tillegg til naturlig dødelighet, ved svært dårlige 

lirypeår. Jakta har derfor størst betydning ved tynne bestander, mens den i gode år med høy 

tetthet ikke vil ha noen stor betydning ved et begrenset uttak. Dødeligheten hos ryper er størst 

fram til senhøsten, og vinterjakt/-fangst vil derfor ha større negativ innvirkning på bestandene 

enn høstjakta. 

 

Uavhengig av bag limit kan en se at antallet felte ryper pr. jeger pr. dag har ligget ganske jevnt 

over flere år (figur 3). Fra den regulerte perioden i fjor viser rapporteringa at hver jeger i 

gjennomsnitt jaktet 3 av 5 tildelte jaktdager i regulert periode og felte 3 ryper i løpet av disse 

dagene. 

 

Med bakgrunn i den årlige takseringen av lirypebestanden kan en bruke de ulike høstings eller 

forvaltningsmodellene for å legge til grunne kvoten eller jaktuttaket for jaktsesongen.  

 

Svensk forskning viser til at et jaktuttak på 30 % av årets lirypebestand i Sverige, 30 % 

modellen, kan være bærekraftig på lang sikt og at dette uttaket ikke har noen betydning for 

neste års bestand. Den samme forskningen viser at 3 jegerdager pr. km2 i månedsskiftet 

august/september tilsvarer et uttak på 30 %, uavhengig av størrelsen på høstbestanden. Til 

sammenligning var jegertettheten på statsallmenningene i Snåsa 1,1 jegerdager pr. km2 i 

regulert periode av jakta i 2015. 

 

15 % modellen går ut på å beregne en sesongkvote etter 15 % av den takserte lirypebestanden. 

Dette beregnes ut fra reelt lirypeterreng i det aktuelle området. Undersøkelser ved utarbeidelse 

av denne modellen viser at et jaktuttak på 30 % av den takserte lirypebestanden kan spille en 

rolle for neste års bestand, mens et uttak på 15% ikke har noe å si. Om en tar ut bare 15 % av 

bestanden viser undersøkelser også at det i et freda terreng ikke vil være lavere dødelighet, da 

den naturlige dødeligheten er beregnet til å være den samme.  
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Med bakgrunn i kyllingmodellen må hver lirypehøne produsere 2,5 kyllinger for å holde 

bestandsstørrelsen uendret fra år til år uten jakt. Det høstbare overskuddet kan derfor beregnes 

ut fra eventuelle kyllinger over denne grensa. Avhengig av hvor stort jaktuttaket er kan en 

beregne hvor stor den tilsvarende kyllingproduksjonen må være for å balansere jaktuttaket. 

Kyllingmodellen gir et noe høyere anbefalt jaktuttak enn 15 % modellen (se figur 4). For å 

kunne øke bestanden kan man likevel ikke ta ut alt over 2,5 kyllinger pr. par årlig, da en må 

spare kyllinger som kan bli stamfugl neste år. 

 

Figur 4: Viser bla. anbefalt uttak av lirype hos Snåsa fjellstyre etter henholdsvis kyllingmodellen, 15% modellen 

og 30% modellen for jaktsesongen 2015/2016, samt beregnet uttak med bakgrunn i fangstrapporteringer. 

 
År Estimert 

tetthet 
(Liryper/km2) 

Estimert 
totalt 
antall 
liryper 

Estimert 
kyllingproduksjon 
pr. høne 

Estimert 
antall 
liryper 
skutt 

Estimert 
fellingsprosent 

Anbefalt uttak 
etter 
kyllingmodellen 

Anbefalt 
uttak 
etter 15% 
modellen 

Anbefalt 
uttak 
etter 30% 
modellen 

Høstjakt 2015    2150 12,4    
Vinterjakt 2016    44 0,25    
Sum 14,5 17328 3,5 2194 12,65 3175 2599 5198 
 

 

I figur 4 kan en se at uttaket vi hadde i jaktsesongen 2015 lå godt innenfor anbefalt uttak av 

lirype, både etter kyllingmodellen, 15% modellen og 30% modellen. 
 

Ordningen med dagskvoter (bag limit) er nå godt innarbeidet hos fjellstyrene, og det bør 

videreføres som et praktisk gjennomførbart forvaltningstiltak i tråd med 

bestandssvingningene.  

 

Snåsa fjellstyre har jaktstart på rype den 15.september i motsetning til de fleste andre områder 

rundt oss som har jaktstart den 10. september. Utsatt jaktstart bygger på bakgrunn av at 

fellingssuksessen hos jegerne er størst helt i starten av jakta, mens den avtar raskt utover 

høsten. Dette gir også et mindre totaluttak, da det blir færre jaktdager.  

 

De første 10 dagene av jakta (15.-24 sept) er en såkalt regulert periode, der utenbygdsjegere 

må søke om jaktkort ut fra en kvote vi har på 450 kort. I regulert periode er jaktterrenget delt 

opp i 6 mindre jaktterreng/jaktfelt der hvert jaktfelt er tildelt et bestemt antall jaktkort. Dette 

gir oss en områdeforvaltning der vi kan kontrollere jakttrykket i de ulike områdene de første 

10 dagene av jakta.  

 

Vi ser også på jaktkortsalget utover høsten at det er betydelig mindre tilstrømming av jegere i 

dårlige år enn i gode rypeår. I 2015 hadde vi et økt jakttrykk etter regulert periode, da flere 

rypeterreng sør i landet ble helt stengt for jakt. Likevel ble jaktkuttaket bare på 12,65% av 

beregnet bestand. 

 

I gamle Gressåmoen nasjonalpark (ca 180 km2) selges det kun et svært begrenset antall 

jaktkort for jakt uten hund de 10 første dagene av jakta. Etter det er området stengt for all jakt, 

og sammen med tilgrensende fredningsområder i Lierne har vi her et stort refugieområde for 

rypa.  

 

Det er mye fokus på vinterjaktas betydning for rypebestanden. For Snåsa sin del så er dette av 

underordnet betydning, da de aller fleste jaktområdene her i praksis blir utilgjengelige om 

vinteren når fjelldalene og skogsbilveiene snør igjen. Det er kun i Grønningsområdet, der man 
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har vinteråpen vei inn til Brottet og et større antall hytter, at man kan få noe intensiv 

vinterjakt. Forskning viser at de rypene, både unge og gamle, som har overlevd til februar har 

stor sannsynlighet for å overleve til våren. Et større uttak i begynnelsen av jakta har derfor 

mindre betydning enn det samme uttaket i f.eks. februar. På bakgrunn av dette er det også 

innført en strengere bag limit for vinterjakta (01.01-28.02) enn for høstjakta. Rapporteringa 

for 2015 viste at det ble felt ca. 60 ryper i løpet av vinterjakta, fordelt på ca. 160 jaktdager, 

dette tilsvarer < 0,5% av bestanden. 

Fra jegerorganisasjonene er det et sterkt ønske om at områdene ikke stenges helt for jakt, men 

at uttaket heller reguleres med en streng dagskvote. 

 

Kunnskapen om jaktas innvirkning på fjellrypebestanden er mindre. Vi vet imidlertid at 

fjellrypa ofte samler seg og flytter fra et fjellområde til et annet. Dette gjør at et område kan 

oppfattes som tomt for fjellrype, og at andre opplever store mengder fjellrype. Denne 

ujevnheten med fugl i terrenget vil man også kunne oppleve hos lirypa, særlig i dårlige år. 

 

Det ble i fjor innført krav om rapportering på all jakt på rype og skogsfugl, etter at det 

tidligere år kun har vært krav om rapportering i regulert periode og vinterjakta. Dette gir oss 

bedre grunnlag for fellingsstatistikk, og hjelper oss med å kunne forvalte etter de ulike 

forvaltningsmodellene. For 2015 var rapporteringsprosenten på 74,5%. 

 

Med bakgrunn i bestandssituasjonen vurderes det som rett å holde dagskvoten på rype på 

samme nivå som i fjor, med samme antall fugl. Resultater fra takseringa viser at vi i år har en 

liten økning både i fugletetthet og kyllingproduksjon, men med grunnlag i den generelle 

bestandssituasjonen for rypa på Snåsa og usikkerhet rundt jakttrykket utover høsten, vurderes 

det som rett å opprettholde en relativ streng fangstbegrensning også denne jaktsesongen. 

Dagskvoten foreslås derfor å holdes uforandret. 

 

Det gjennomføres ikke taksering av skogsfugl, men etter føre-var-prinsippet vil vi fortsette 

med fangstbegrensninger også på skogsfugl. 

 

Saken er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 -12. 

 

Kunnskapsgrunnlaget §8, Føre-var-prinsippet §9, Økosystemtilnærming og samlet belastning 

§10: 

 

Etter fjellstyrets vurdering har en på grunnlag av takseringsresultater, observasjoner gjort av 

fjelloppsynet, samt tidligere års data tilstrekkelig kunnskap for å fatte et slikt vedtak uten å 

volde skade på arter, naturmangfoldet eller økosystemet. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver §10, Miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder §12: 

 

Ikke relevant i saken. 

 

Saken er oversendt Snåsa kommune v/viltnemda for uttalelse. Viltnemda hadde ikke noen 

merknader til saken. 
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Forslag til vedtak: 

Det innføres en dagskvote på 3 ryper/jeger/dag fra 15.09.16 og tom. 23.12.16, og 1 

rype/jeger/dag fra 01.01.17 og ut februar 2017.  

Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.  

Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag. 

 

 

VEDTAK: 

Det innføres en dagskvote på 3 ryper/jeger/dag fra 15.09.16 og tom. 23.12.16, og 1 

rype/jeger/dag fra 01.01.17 og ut februar 2017.  

Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.  

Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag. 

 

 

 

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 22.08.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 22/16        Møtedato: 22.08.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Søknad om å få beholde deler av gjerde ved Kittelfossen 

Hjemmel: 

Seterforskriften § 5 

Saksdokumenter: 

- Epost fra Statskog med vedlagt søknad og kart fra Jan Ivar Sandnes 

Saksopplysninger: 

Jan Ivar Sandnes er bruksberettiget i Luru statsallmenning, og har avtale med fjellstyre om 

beite for sau i deler av allmenningen. 

 

Etter søknad fra Sandnes godkjente Statskog i 2012 oppsetting av samlekru ved Lurukroken 

seter og oppsetting av sperregjerde ved Kittilfossen. Dette gjerdet ble i 2015 søkt flyttet lengre 

vest mot allmenningsgrensen, og Statskog godkjente dette mot at det første gjerdet da skulle 

rives. 

 

Sandnes søker nå Statskog om å få beholde 150 m av det opprinnelige gjerdet ved 

Kittelfossen, med begrunnelse i at gjerdet fungerer som et godt stengsel for sauene tidlig i 

beitesesongen slik at sauene da kan holde seg i ønsket område. 

 

Etter seterforskriften er det Statskog som tar avgjørelse i gjerdesaker etter å ha innhentet 

uttalelse fra fjellstyret. Statskog har også sendt saken på høring til Luru reinbeitedistrikt. 

Vurdering: 

Behovet for å ha deler av sperregjerdet stående synes rimelig begrunnet, og fjellstyre bør 

derfor anbefale Statskog at søknaden innvilges. 

 

Som ved tidligere vedtak bør det settes som forutsetning at tiltaket avklares med 

reinbeitedistriktet, og at nettingen legges ned når gjerdet ikke er i bruk. Resten av gjerdet må 

fjernes. Der gjerdet krysser veien må det brukes elektrisk ferist som lett kan fjernes når 

beitesesongen er over. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre anbefaler Statskog at søknaden fra Jan Ivar Sandnes om å få beholde deler av 

sperregjerdet ved Kittelfossen innvilges, under forutsetning av at dette avklares med 

reinbeitedistriktet og at nettingen legges ned når gjerdet ikke er i bruk. Der gjerdet krysser 

veien må det brukes elektrisk ferist som lett kan fjernes når beitesesongen er over. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre anbefaler Statskog at søknaden fra Jan Ivar Sandnes om å få beholde deler av 

sperregjerdet ved Kittelfossen innvilges, under forutsetning av at dette avklares med 

reinbeitedistriktet og at nettingen legges ned når gjerdet ikke er i bruk. Der gjerdet krysser 

veien må det brukes elektrisk ferist som lett kan fjernes når beitesesongen er over. 
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Snåsa den 22.08.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 23/16        Møtedato: 22.08.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

 

Søknad om oppføring av nytt gjerde langs jernbanen i Lonet 

Hjemmel: 

Seterforskriften § 5 

Saksdokumenter: 

- Epost fra Statskog med vedlagt søknad og kart fra Jan Ivar Sandnes 

Saksopplysninger: 

Jan Ivar Sandnes er bruksberettiget i Luru statsallmenning, og har avtale med fjellstyre om 

beite for sau i deler av allmenningen.  

 

Som beskrevet i sak 22/16 godkjente Statskog i 2015 flytting og oppsetting av nytt 

sperregjerde langs allmenningsgrensen og mot jernbanen etter søknad fra Sandnes.  

 

På grunn av økt rovdyrpress og jaging av sau har Sandnes i år opplevd at sau har kommet inn 

på jernbanen og blitt påkjørt av toget. Sandnes har derfor fått tillatelse av jernbaneverket til å 

gjerde langs jernbanen på jernbaneverkets eiendom. Sandnes søker imidlertid Statskog om å 

kunne få sette opp gjerde etter en bedre trase mellom elva og veien (hovedsakelig 

statsallmenning), samt over statsallmenningen helt i nordenden mot Leirsjøbrua. 

 

Sandnes opplyser at jernbaneverket har planer om å sette opp et permanent gjerde med 1,7 

meters høyde langs strekningen om noen år. Sandnes ønsker derfor å sette opp et midlertidig 

gjerde som lett kan fjernes igjen dersom det blir oppsatt et permanent gjerde. 

 

Etter seterforskriften er det Statskog som tar avgjørelse i gjerdesaker etter å ha innhentet 

uttalelse fra fjellstyret. Statskog har også sendt saken på høring til Luru reinbeitedistrikt. 

Jernbanelinja opp mot Formofoss er skille mellom Luru – og Østre Namdal reinbeiteditrikt 

Vurdering: 

Lonmyrene ligger i hovedsak utenfor anvist beiteområde til Sandnes, men det er naturlig at 

sauene trekker nedover langs elvekanten der det er gode beiter, så lenge det ikke er fysiske 

sperrer i området. Det er en kjent utfordring med rovdyr i området, og i tillegg til direkte tap 

fører et sterkt rovdyrpress også til jaging og stor spredning av sauene. Her får dette forsterket 

negativ virkning ved at sauene kommer inn på jernbanen. 

 

Langs jernbanen ble det i sin tid oppsatt gjerder over store partier. Også mot Lonet står det i 

dag rester etter gjerder, men de er ikke i funksjon. Behovet for nytt gjerde mot jernbanen i 

dette området er stort, både ut fra hensyn til sau, rein og elg, og det har trolig også 

jernbaneverket innsett.. 

 

Dersom gjerdet må legges vekk fra jernbaneverkets eiendom og på statsallmenningen for å få 

en bedre trase, så bør gjerde legges så nært veien som mulig over Lonmyrene. Dersom det blir 

oppsatt et permanent gjerde fra jernbaneverket langs jernbanen, må det midlertidige gjerdet 
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fjernes. Langs jernbanen bør gjerde kunne stå med netting hele året, men fra jernbanen og ned 

mot Leirsjøbrua bør nettingen legges ned når det ikke er i bruk slik at ferdsel/trekk langs elva 

ikke hindres unødig. Der gjerdet krysser veien må det brukes elektriske ferister som lett kan 

fjernes når beitesesongen er over 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre anbefaler at Statskog innvilger søknaden fra Jan Ivar Sandnes som omsøkt, 

med følgende vilkår: 

 

- Dersom det må gjerdes på statsallmenning ved Lonmyrene må gjerdet legges så nært 

inntil veien som praktisk mulig. Der gjerdet krysser veien må det brukes elektriske 

ferister som lett kan fjernes når beitesesongen er over. 

- Dersom det blir oppsatt et permanent gjerde langs jernbanen må det midlertidige 

gjerdet fjernes. 

- Nettingen på gjerdet fra jernbanen og ned til Leirsjøbrua må legges ned når det ikke er 

i bruk. 

 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre anbefaler at Statskog innvilger søknaden fra Jan Ivar Sandnes som omsøkt, 

med følgende vilkår: 

 

- Dersom det må gjerdes på statsallmenning ved Lonmyrene må gjerdet legges så nært 

inntil veien som praktisk mulig. Der gjerdet krysser veien må det brukes elektriske 

ferister som lett kan fjernes når beitesesongen er over. 

- Dersom det blir oppsatt et permanent gjerde langs jernbanen må det midlertidige 

gjerdet fjernes. 

- Nettingen på gjerdet fra jernbanen og ned til Leirsjøbrua må legges ned når det ikke er 

i bruk. 

 

 

 

 

Snåsa den 22.08.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 24/16        Møtedato: 22.08.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Søknad om omdisponering av husvære – Strokkstuggu 

Saksdokumenter: 

- Høringsbrev fra Snåsa kommune m/søknad fra Statskog og kartvedlegg 

Saksopplysninger: 

Snåsa kommune har oversendt høring på omdisponering av Strokkstuggu i Seisjødalen 

(Storåsen statsallmenning) fra skogshusvære til utleiehytte. Det er Statskog som eier av hytta 

som søker om omdisponering. 

 

Strokkstuggu er en gammel, liten bygning, antagelig oppsatt i 1916 i forbindelse skogsdrift. 

Huset står like ved elvekanten, og like ved grensa til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. 

Huset er lite og primitivt, og år om annet flommer elva innover og et stykke opp på veggen. 

Det siste året har deler av hytta blitt restaurert. 

 

Statskog opplyser at salg til private ikke er aktuelt. Statskog ønsker å se på muligheten for å 

ha den som et åpent husvære for turgåere, men for å unngå forfall ønsker de inntil videre å leie 

den ut på åremål slik den har vært de siste tiårene. 

Vurdering: 

Statskog har over flere år kjørt en prosess med avhending og omdisponering av husvære i 

flere kommuner. På Snåsa har det vært gjennomført møter mellom Statskog, kommunen, 

fjellstyre og berørte reinbeitedistrikt, og det har blitt satt opp foreløpige konklusjoner på de 

ulike husværene. At Statskog ønsker å få omdisponert Strokstuggu til utleiehytte er i tråd med 

det som har vært sagt tidligere.  

 

For å bevare Strokkstuggu som den plassen det er, er det nødvendig med noe jevnlig 

vedlikehold av huset. At det skjer gjennom åremålsleie og avtale om noe restaurering innenfor 

noen lunde samme størrelse synes fornuftig. Det viktigste er at det ikke skjer et salg og 

privatisering av hytta, med påfølgende søknader om flytting og nybygging. 

 

Seisjødalen er et viktig vinterbeiteområde for Luru reinbeitedistrikt, for fjellstyret vil det være 

viktig å vise til eventuelle innspill fra reinbeitedistriktet i saken. Reinbeitedistriktet har fått 

saken som egen høring. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til søknad om omdisponering av Strokstuggu til 

utleiehytte, men ber om at det tas hensyn til eventuelle innspill fra reinbeitedistriktet i saken. 

 

Styrets behandling: 

Før styret startet behandling av saken ba Vanja Johannessen om å få vurdert sin habilitet, da 

hun i dag leier Strokkstuggu på åremål fra Statskog. Styret vurderte Vanja til å være inhabil, 

og hun deltok ikke i behandling av saken. 
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VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til søknad om omdisponering av Strokstuggu til 

utleiehytte, men ber om at det tas hensyn til eventuelle innspill fra reinbeitedistriktet i saken. 

 

 

 

Snåsa den 22.08.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 25/16        Møtedato: 22.08.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om støtte til opparbeiding av p-plass og ny bomtavle  

Saksdokumenter: 

- E-post fra Lurudal veiforening 

Saksopplysninger: 

Fra Lurudal veiforening har fjellstyret fått oversendt søknad om støtte til opparbeiding av 

parkeringsplass og flytting/fundamentering av bomtavle på Myrset. 

 

Basert på kostnadsoverslag fra entreprenør søker veiforeninga om støtte med ¼ av hver fra 

fjellstyret, Statskog og Snåsa kommune, i tillegg til at veiforeninga selv bidrar. 

 

Det søkes om støtte på kr 13 725,- fra hver av partene. 

 

Saken ble tatt opp under eventuelt. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert og styret er enige om at de vil støtte tiltaket med omsøkt beløp. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre støtter Lurudal veiforening med inntil kr 13 725,- i forbindelse med 

opparbeiding av p-plass og flytting av bomtavle på Myrset. 

 

 

 

Snåsa den 22.08.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 26/16        Møtedato: 22.08.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Søknad om omdisponering av husvære – Bjørtjønnhytta 

Saksdokumenter: 

- Høringsbrev fra Snåsa kommune m/søknad fra Statskog og kartvedlegg 

Saksopplysninger: 

Fra Snåsa kommune har fjellstyre fått oversendt høring på søknad om omdisponering av 

Bjørtjønnhytta fra skogstue til utleiehytte. Det er Statskog som står som søker. Hytta har i lang 

tid vært utleid på åremål, og Statskog ønsker å fortsette med det.  

 

Høringa kom til fjellstyret kort tid før fjellstyremøtet, og saken ble tatt opp under eventuelt 

uten at det forelå innstilling/forslag til vedtak. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert, og fjellstyret hadde ingen merknader til saken. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til søknaden om omdisponering av Bjørtjønnhytta. 

 

 

 

Snåsa den 22.08.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 27/16        Møtedato: 22.08.16 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Søknad om omdisponering av husvære – Ålnesseteren 

Saksdokumenter: 

- Høringsbrev fra Snåsa kommune m/søknad fra Statskog og kartvedlegg 

Saksopplysninger: 

Fra Snåsa kommune har fjellstyre fått oversendt høring på søknad om omdisponering av 

Ålnesseteren fra skogshusvære til utleiehytte. Det er Statskog som står som søker. Hytta har i 

lang tid vært utleid på åremål, og Statskog ønsker å fortsette med det.  

 

Høringa kom til fjellstyret kort tid før fjellstyremøtet, og saken ble tatt opp under eventuelt 

uten at det forelå innstilling/forslag til vedtak. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert, og fjellstyret hadde ingen merknader til saken. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til søknaden om omdisponering av Ålnesseteren. 

 

 

 

Snåsa den 22.08.16 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 


