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Sak nr.: 01/17        Møtedato: 13.02.17 

        

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 13.02.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 02/17        Møtedato: 13.02.17 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Fiskeprosjekt 

- Saksbehandling styremøte 

- Næringslivskort småviltjakta 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Bruprosjekt Heinådalen 

- Hyttedrift  

- Kadaverregistrering 

- Familiegrupperegistreringer gaupe 

 

Møter/befaringer: 

- Møte med fiskeforvalteren hos Fylkesmannen om kanadarøye 

- Årsmøte/samling for fjelloppsynet 

- Oppstartsmøte revidering av forvaltningsplan BSNP 

- Møte med adv. Gresseth, NFS og Fjellstyrene i Lierne om erstatningssaken 

- Møte med SNO om årets tjenestekjøpsavtaler 

- Kurs i nytt kartprogram 

 

Orienterings-/diskusjonssaker i møtet: 

- Status skjønnssak mot staten 

- Klubbmesterskap for pointere, Ismenningen (vedlagt) 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Orientering fra møte i ROU 

- Orientering om styresak fra Grønningsveien 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

 

Snåsa den 13.02.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 03/17        Møtedato: 13.02.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om oppføring av nytt fjøs - Bjørkaseteren 

Hjemmel: 

- Seterforskriften § 10 

Saksdokumenter: 

- Søknad med vedlegg 

- Høringsuttalelser fra Fylkesmannen i NT - Reindriftsavdelingen  

 

Saksopplysninger: 

Paul Olav Bjerken eier og driver melkeproduksjon på eiendommen Bjerken gnr 2 bnr 1 i 

Grong kommune. Gården har seter i Bangsjø søndre statsallmenning på Snåsa, Bjørkaseteren. 

Dette er en av fylkets eldste registrerte setre. Setervollen slås med ljå for å bevare det 

biologiske mangfoldet på vollen. Sommeren 2000 var det også sau på seteren fra gårdens 

besetning. Bjørkaseteren har status som «i bruk» etter fjellovens bestemmelser. 

 

Fylkesmannen stiller krav om at slåtten på vollen skal skje med skjærende redskap, og det er 

et ønske fra setereieren om at en to-hjulstraktor kan lagres på seteren under tak. Samtidig 

foreligger det også planer om noe dyrehold på seteren igjen, og det søkes derfor om oppføring 

av et kombinert redskapshus/fjøs. De gamle fjøsene på seteren har ramlet sammen, og det er 

bare steinmurene igjen i dag. Det er tenkt at det nye fjøset skal være et laftet bygg som settes 

på murene til et av de gamle fjøsene for å bevare setertunet best mulig. 

 

Fjellstyret har sendt saken på høring til Statskog, Fylkesmannen i NT Reindriftsavdelingen og 

Østre Namdal reinbeitedistrikt. 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser til at det går ei flyttlei i området, og at det er særlig 

aktivitet vinterstid og tidlig vår som har konsekvenser for reindrifta. Fylkesmannen ber om at 

bygging/transport mm skjer etter at reinflokken er flyttet på våren. Aktivitet sommerstid vil 

ikke ha vesentlig betydning for reindriften. 

 

Vurdering: 

Det er positivt at man ønsker å ta vare på setermiljøet og kulturlandskapet på Bjørkaseteren, 

og tiltaket vurderes som nødvendig og kurant i forhold til den slåtten som utøves på vollen. At 

bygget settes opp som kombinasjon med fjøs er bra og formålstjenlig ut fra at man har planer 

om noe dyrehold på seteren igjen.  

 

I forhold til merknadene fra Fylkesmannens reindriftsavdeling er det viktig å påpeke at en god 

dialog med reinbeitedistriktet om tidspunkt for transport og bygging er avgjørende for en best 

mulig gjennomføring av tiltaket. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre godkjenner oppføring av nytt fjøs/redskapshus på Bjørkaseteren som omsøkt, 

med begrunnelse i at det er et nødvendig tiltak for slåtten og drifta av seteren. Det forutsettes 
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at tiltakshaver har god dialog med reinbeitedistriktet om gjennomføring av prosjektet, og at 

tiltaket avklares i forhold til plan- og bygningslov m/forskrifter. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre godkjenner oppføring av nytt fjøs/redskapshus på Bjørkaseteren som omsøkt, 

med begrunnelse i at det er et nødvendig tiltak for slåtten og drifta av seteren. Det forutsettes 

at tiltakshaver har god dialog med reinbeitedistriktet om gjennomføring av prosjektet, og at 

tiltaket avklares i forhold til plan- og bygningslov m/forskrifter. 

 

 

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 13.02.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 04/17        Møtedato: 13.02.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Grensespørsmål på Bjønnhifjellet – ny behandling av saken 

Saksdokumenter: 

- Fjellstyrets sak 13/16 (ikke vedlagt) 

- Notat fra Kartverket av 25.10.16 

- Brev fra Snåsa kommune av 06.01.17 

 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret behandlet i juni 2016 i sak 13/16 en anmodning fra Statskog om å slutte seg til en 

justering av statsallmenningsgrensa ved Bjønnhifjellet nord for Roktdalen. Det var enighet 

mellom Statskog og de tilgrensende private grunneierne om grensejusteringa, og en 

forespørsel om retting av matrikkellinja skulle sendes Snåsa kommune. 

 

Basert på de opplysninger som forelå i saken og etter en høringsrunde blant de 

bruksberettigede, gjorde fjellstyre vedtak om å slutte seg til Statskogs anmodning om 

grensejustering. 

 

Høsten 2016 mottok fjellstyret utfyllende informasjon og dokumentasjon fra Kartverket om 

grenselinja ved Bjønnhifjellet, med bl.a. flere målestokksatte kart fra jordskiftedommer på 

private eiendommer i området der også statsallmenningsgrensa var inntegnet. Fjellstyret ba 

også om en redgjørelse fra Snåsa kommune om saken sett fra kommunen sin side, og dette ble 

gitt til fjellstyret av skogbrukssjefen før fjellstyrets møte i desember 2016. Fjellstyret hadde 

med bakgrunn i dette en diskusjon omkring grensespørsmålet, og man konkluderte med at det 

ikke var åpenbart at en grensejustering var riktig. Fjellstyret ville avvente konklusjonen fra 

Snåsa kommune på anmodningen fra Statskog og de private om grensejustering, før de 

eventuelt tok saken opp til ny behandling. 

 

I starten av januar 2017 mottok fjellstyre kopi av brev fra Snåsa kommune der kommunen 

konkluderer at de med bakgrunn av de opplysninger som foreligger i saken, ikke kan 

gjennomføre en justering av grenselinja som anmodet fra Statskog og de private. 

 

Administrasjonen i fjellstyret hadde den 30.01.17 møte med Statskog for å få en oppdatert 

status på saken, og det ble da opplyst fra Statskog at grensespørsmålet nå ville bli brakt inn for 

jordskifteretten så raskt som mulig. Fjellstyre vil som forvalter av rettigheter og herligheter i 

statsallmenningen bli part i saken. 

 

Vurdering: 

Etter at fjellstyret gjorde sitt vedtak om å støtte en grensejustering fra Roktdalen og over 

Bjønnhifjellet, har det kommet til flere og utfyllende opplysninger i saken som gjør at det er 

vanskelig å si at en grensejustering åpenbart er riktig. Saken bringes nå også inn for 

jordskifteretten. Med bakgrunn i dette og i diskusjonen på fjellstyremøte i desember 2016,  

vurderes det som rett at fjellstyret opphever sitt vedtak i sak 13/16, og avventer behandling av 

saken i jordskifteretten. 
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Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i nye og utfyllende opplysninger i saken kan ikke Snåsa fjellstyre si at det er 

åpenbart at ei justering av matrikkellinja mellom statsallmenningene og Statskog/private fra 

Roktdalen og over Bjønnhifjellet er riktig. Fjellstyret opphever derfor sitt vedtak i sak 13/16, 

og avventer behandling av saken i jordskifteretten. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i nye og utfyllende opplysninger i saken kan ikke Snåsa fjellstyre si at det er 

åpenbart at ei justering av matrikkellinja mellom statsallmenningene og Statskog/private fra 

Roktdalen og over Bjønnhifjellet er riktig. Fjellstyret opphever derfor sitt vedtak i sak 13/16, 

og avventer behandling av saken i jordskifteretten. 

 

 

 

Snåsa den 13.02.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 05/17        Møtedato: 13.02.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Høring på forslag til rekreasjonsløyper for snøscooter på Snåsa 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 12 

Saksdokumenter: 

- Utdrag fra høringsdokumenter fra Snåsa kommune (forslag til forskrift og løypekart) 

- Uttalelse fra Snåsa fjellstyre om løypetraseer av 04.02.16 

- Mal for grunneiertillatelse for rekreasjonsløyper på statsallmenning 

 

Saksopplysninger: 

Etter at det ble gjort endringer i motorferdselloven som åpnet for at kommunene kunne 

etablere rekreasjonsløyper for snøscooter, har også Snåsa kommune jobbet med dette i en 

lengre periode. Nå foreligger det forslag til forskrift og løypetraseer som er sendt på høring. 

 

På statsallmenningen er det etter lovendringen fjellstyret som gir tillatelse til slike løyper, etter 

å ha innhentet uttalelse fra Statskog. Både fjellstyret og Statskog har imidlertid vært inne i 

kommunens prosess tidlig i fasen, med uttalelser til de planer som forelå. Fjellstyret hadde en 

grundig diskusjon på arbeidsforslaget til løyper i starten på 2016, og de innspill som fjellstyret 

kom med til kommunen i etterkant av dette er det tatt hensyn til i det videre arbeidet med 

løypene. 

 

Administrasjonen i fjellstyret og Statskog hadde møte den 30.01.16 for å diskutere 

høringsforslaget og samordne uttalelse og grunneiertillatelse på statsallmenningen. 

 

Vurdering: 

Snåsa er en stor utmarkskommune, men mulighetene for å ta seg til fjells vinterstid er likevel 

relativt begrensede når de fleste fjellveiene ikke blir brøytet. Ved å åpne for noen løyper der 

det tillates bruk av snøscooter, får flere innbyggere og særlig barnefamilier større anledning til 

å ta seg noe mer ut i Snåsafjella. Det blir i større grad også lagt til rette for isfiske, da de fleste 

foreslåtte løypene har tilknytning til gode fiskevann. 

 

Ordningen med rekreasjonsløyper for snøscooter er omstridt i Norge, og det har også 

betydelige konsekvenser for annen bruk av utmarka dersom løypene ikke planlegges godt 

lokalt. Snåsa kommune har kjørt en grundig og god lokal prosess rundt etablering av løyper i 

kommunen, og det forslaget som nå er til høring er godt gjennomarbeidet. 

 

For fjellstyret har det vært viktig å ta hensyn til innspill fra reindrifta, samtidig som det er et 

ønske om å legge til rette for best mulig bruk av statsallmenningene også vinterstid. I og med 

at kommunen har tatt hensyn til de merknadene som ble oversendt fra fjellstyret i fjor vinter, 

så vurderes de traseer og åpningstider på løyper som nå foreligger på statsallmenningene som 

en bra omforent løsning.  
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Norges fjellstyresamband har utarbeidet en mal for grunneiertillatelse til snøscooterløyper på 

statsallmenninger, og det vil være naturlig å bruke denne også for Snåsa fjellstyre. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa kommune har hatt en bred og grundig prosess med etablering av rekreasjonsløyper for 

snøscooter i kommunen, og det er tatt hensyn til de innspill som fjellstyret tidligere har 

kommet med. Forslaget som foreligger virker å være godt balansert mellom ønsker og 

begrensninger, og Snåsa fjellstyre vil derfor gi tillatelse til etablering av løypene på 

statsallmenning som foreslått. Mal for avtaleinngåelse på statsallmenning er vedlagt.                

 

Styrets behandling: 

Styret diskuterte saken og hadde følgende omforente tillegg til forslag til vedtak, i 2. setning:  

«.., og mellom ulike brukergrupper.» 

 

VEDTAK: 

Snåsa kommune har hatt en bred og grundig prosess med etablering av rekreasjonsløyper for 

snøscooter i kommunen, og det er tatt hensyn til de innspill som fjellstyret tidligere har 

kommet med. Forslaget som foreligger virker å være godt balansert mellom ønsker og 

begrensninger, og mellom ulike brukergrupper. Snåsa fjellstyre vil derfor gi tillatelse til 

etablering av løypene på statsallmenning som foreslått. Mal for avtaleinngåelse på 

statsallmenning er vedlagt.                

 

 

 

 

Snåsa den 13.02.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 06/17        Møtedato: 13.02.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 613.1 

Søknad om støtte til bokprosjekt 

 

Saksdokumenter: 

- Søknad om støtte til bokprosjekt m/vedlegg 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har mottatt søknad om støtte til utgivelse av ei historiebok skrevet av Gunnar Viem 

fra Snåsa, men illustrasjoner av Øystein Viem. Boka bygger på historier om trollfamilien som 

bor i Andorfjellet, som Gunnar har skrevet gjennom mange år. Boka har som utgangspunkt at 

fantasi, fortellinger og eventyr er en god måte å formidle kunnskap og lokalhistorie på. 

 

Til søknaden er det lagt med eksempler på historier og illustrasjoner, samt budsjett.  

  

Vurdering: 

Fjellstyret har ved flere anledninger valgt å gi støtte til gode lokale bokprosjekt, og også denne 

bokutgivelsen bør kunne støttes med omtrent samme beløp. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre bidrar med tilskudd på kr 10 000,- til utgivelse av historiebok av Gunnar 

Viem, under forutsetning av at utgivelsen av boka fullfinansieres. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre bidrar med tilskudd på kr 10 000,- til utgivelse av historiebok av Gunnar 

Viem, under forutsetning av at utgivelsen av boka fullfinansieres. 

 

 

 

 

Snåsa den 13.02.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 07/17        Møtedato: 13.02.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Høring på forslag til ny jakttid på elg 

 

Saksdokumenter 

- Høringsbrev fra Snåsa kommune 

 

Saksopplysninger 

Miljødirektoratet har fastsatt nye sentrale jakttidsrammer på elg gjeldende fra 01.04.17, der 

rammen for elgjakta nå er satt til 25. september - 23. desember. Den enkelte kommune kan 

søke fylkeskommunen om utsatt jaktstart til 5. oktober og/eller avslutning av jakta  

30. november eller 31. oktober. 

 

Snåsa viltnemd har behandlet saken og foreslått følgende jakttid for elg på Snåsa: 

 

05. oktober - 30. november 

 

Forslaget til jakttid innebærer en senere jaktstart, men med totalt 17 flere jaktdager i forhold 

til dagens jakttidsramme. Begrunnelsen for forslaget er å øke tilgjengeligheten til utmarka for 

småviltjegere og andre brukere, samt å ta hensyn til brunstperioden for elg. 

 

Fjellstyret har fått utsatt høringsfrist til etter fjellstyremøtet den 13. februar. 

 

Vurderinger 

Forslaget med å avslutte elgjakta 30. november i stedet for 23. desember vil ha liten praktisk 

betydning for elgjakta på statsallmenningen. Forslaget med å forskyve jaktstart fra 25. 

september til 5. oktober vil derimot ha stor negativ effekt på elgjakta og avskytinga i 

statsallmenningen, da det i realiteten vil føre til kortere effektiv jakttid. Erfaringsvis vil man i 

løpet av første halvdel av november få snø og føreforhold som vanskeliggjør elgjakta i 

fjelldalene betydelig. Fjellstyret har unntaksvis bekostet brøyting av noen fjellveier ved tidlig 

snøfall, men man kan ikke legge opp til en praksis der man blir nødt til å brøyte alle 

fjellveiene for å kunne utøve elgjakta på statsallmenningen. Utover november blir også dagene 

kortere og jakttida reduseres. 

 

I siste halvdel av oktober trekker det inn mer rein i fjelldalene, og det foregår samling og 

slakting. Etter samling blir reinen sluppet ut fra samleanleggene i Roktdalen og 

Almoseterdalen og oppholder seg mye i fjellskogen. Dette vanskeliggjør utøvelsen av elgjakta 

på statsallmenningen i stor grad mot slutten av oktober og utover november. For reindrifta er 

det også ønskelig med minst mulig jaging og forstyrrelse av reinen, noe som elgjakt, og særlig 

løshundjakt, naturlig nok fører med seg. 

 

Klima og geografi innenfor Snåsa kommune er svært variabelt, og det er et stort sprang fra 

Snåsavatnet og inn i de øverste fjellskogene. For mange av jaktlagene nede i bygda vil en 

utsatt jaktstart til 5. oktober trolig ha liten eller ingen betydning. Det vil derimot ha betydelig 

negativ effekt for elgjakta/avskytingen på fjellvald og på statsallmenningen. Ved å legge opp 

til felles jakstart 5. oktober rammes deler av bygda mye sterke enn andre. Da er det en bedre 
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og mer fleksibel løsning å beholde dagens jaktstart den 25. september, og la storvaldene 

regulere sin jakt innenfor jakttidsrammen og de ulike behov og forutsetninger i de enkelte 

områdene. 

 

Viltnemdas begrunnelse for sitt forslag er at de ønsker å øke tilgjengeligheten på arealene for 

småviltjegere og andre brukere. Det er positivt at viltnemda ønsker å ta hensyn til andre 

bruker av utmarka, men til det første må man bemerke at det er opp til de ulike 

rettighetshaverne om de ønsker å legge til rette for økt småviltjakt på arealene før 5. oktober. 

Det er ikke noe automatikk i at så skjer.  

 

At viltnemda i tillegg ønsker å ta hensynet til elgens brunsttid er også positivt. Dette er 

imidlertid ikke noe argument som kan brukes som begrunnelse i en søknad om innskrenket 

jakttid, da det faller utenom de kriterier som gjelder for at fylkeskommunen skal kunne 

imøtekomme en slik søknad. 

 

Forslag til vedtak 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til at elgjakta på Snåsa avsluttes 30. november, men 

ønsker ikke at jaktstarten på elg flyttes fra 25. september til 5. oktober. Utsatt jaktstart vil 

medføre negative konsekvenser for elgjakta på statsallmenningen både med tanke på effektiv 

jakttid og avskyting, samt til forholdet til reindriftsnæringen. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til at elgjakta på Snåsa avsluttes 30. november, men 

ønsker ikke at jaktstarten på elg flyttes fra 25. september til 5. oktober. Utsatt jaktstart vil 

medføre negative konsekvenser for elgjakta på statsallmenningen både med tanke på effektiv 

jakttid og avskyting, samt til forholdet til reindriftsnæringen. 

 

 

 

 

Snåsa den 13.02.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 08/17        Møtedato: 13.02.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 613.1 

Regulering av priser på utleie, småviltjakt og fiske 

Hjemmel: 

- Fjellovens §§ 25 og 29  

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

Saksopplysninger: 

Når det gjelder priser for småviltjakt og fiske i statsallmenningen, så har Miljødirektoratet 

fastsatt øvre prisrammer for de ulike korttypene. For annen jakt, hytteutleie og øvrig utleie er 

det ikke fastsatt slike prisrammer. Priser på elgjakt behandles som egen sak senere etter 

anbefaling fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband. 

 

Småviltjakt 

Følgende priser og korttyper er gjeldende for småviltjakt, de ble sist regulert i februar 2015: 

  

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende 

Dagskort kr. 190 kr 95 

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

Ukekort kr. 1 100 kr. 550 

Sesongkort u/hund kr. 1 700 kr. 850 

Sesongkort m/hund kr. 1 900 kr. 950 

 

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

registreres hos kortselger (jaktkort skrives ut til kr. 0,-). Ledsager må ha gyldig jaktkort. 

 

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

 

Fiske 

Følgende priser og korttyper er gjeldende for fiske, de ble sist regulert i februar 2015: 

 

Brukergrupper: Enkeltkort Familiekort 

Årskort Døgn Uke Årskort 

Fiske med krok (både innenbygds-, utenbygdsboende 

og utlendinger) 

 

75 

 

250 

 

350 

 

510 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

75 

 

250 

 

350 

 

510 

Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

110 

 

280 

 

500 

 

730 

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske  

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Familiekortet gjelder for samboere/ektefeller. Det gjelder også for deres barn under 20 år 

dersom de skal fiske med oter og garn. 

 

Hytteutleie, annen utleie 

Følgende priser er gjeldende for hytteutleie og annen utleie, og ble sist regulert i februar 2015: 

 

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

Hytte, sommerutleie 1.mai – 13.sept.  600,-  (450,-) 

Hytte, høstleie regulert periode 14. – 24. sept.  1 300,-    (950,-) 

Hytte, høstleie 25. sept. – 20. okt.   1 100,-  (750,-) 

Hytte, vinterleie 21. okt – 31. april   690,-  (550,-) 

Utleiebåt      130,- 

Kano       130,- 

Lavvo       130,- 

 

Priser i kursiv gjelder Ytre Bangsjøhytta. 

 

Beverjakt, rådyrjakt og rovviltjakt 

Følgende priser er gjeldende på beverjakt, rådyrjakt og rovviltjakt, og ble sist regulert i 2015: 

 

Beverjakt, 5 dagers kort med rett til å felle 1 bever: Kr. 300,-  

Rådyrkort, rett til å felle 1 rådyr (selges etter avsluttet elgjakt): Kr. 400,- 

 

Rovviltjakt: Kr. 30,- 

 

Vurdering: 

Prisutviklingen bør følge fjellstyrenes kostnadsøkninger generelt, og regulering av prisene bør 

skje med jevne mellomrom slik at man unngår store prishopp.  For småviltjakt og fiske må 

prisene holdes innenfor fastsatte prisrammer. For jakt på elg, hjort, rådyr, bjørn, ulv, gaupe, 

jerv og bever skal det være lik pris for innenbygds- og utenbygdsboende. 

 

Forslag til nye priser: 

 

Småviltjakt 

  

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende 

Dagskort kr. 230 kr 115 

5 dagers kort (kun i regulert periode) kr. 1000 kr. 500 

Ukekort kr. 1 200 kr. 600 

Sesongkort u/hund kr. 1 800 kr. 900 

Sesongkort m/hund kr. 2 000 kr. 1000 

 

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

registreres hos kortselger (jaktkort skrives ut til kr. 0,-). Ledsager må ha gyldig jaktkort. 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

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) 

 

100 

 

350 

 

400 

 

600 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

100 

 

350 

 

400 

 

600 

Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

140 

 

400 

 

600 

 

820 

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske  

 

Familiekortet gjelder for samboere/ektefeller. Det gjelder også for deres barn under 20 år 

dersom de skal fiske med oter og garn. 

 

Hytteutleie, annen utleie 

 

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

Hytte, sommerutleie 1.mai – 13.sept.  650,-  (500,-) 

Hytte, høstleie regulert periode 14. – 24. sept.  1 300,-    (950,-) 

Hytte, høstleie 25. sept. – 20. okt.   1 100,-  (750,-) 

Hytte, vinterleie 21. okt – 31. april   700,-  (550,-) 

Utleiebåt      150,- 

Kano       150,- 

Lavvo       150,- 

 

Priser i kursiv gjelder Ytre Bangsjøhytta. 

 

Beverjakt, rådyrjakt og rovviltjakt 

 

Beverjakt, 5 dagers kort med rett til å felle 1 bever: Kr. 350,-  

Rådyrkort, rett til å felle 1 rådyr: Kr. 400,- 

Rovviltjakt: Kr. 50,- 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre justerer priser for jakt, fiske og utleie som forslått ovenfor i sakens 

vurderinger. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre justerer priser for jakt, fiske og utleie som forslått ovenfor i sakens 

vurderinger. 

 

Snåsa den 13.02.17 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 


