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Sak nr.: 14/17        Møtedato: 26.06.17 

        

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 26.06.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 15/17        Møtedato: 26.06.17 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Tildeling jaktkort småvilt 

- Tildeling elgjakt 

- Forberedelse jordskiftesak 

- Oppfølging internkontroll hytter/båter 

- Revidering av takstopplegg for rype/storvilt 

- Bilder/markedsføring/fiskeprosjekt 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Rundvasking, vedlikehold, søppel og ved hytter 

- Prosjekt Skjækerhytta (frakting, byggehjelp, møbler, returvarer, rydding mm) 

- Utbytting båt Andorsjøen 

- Innkjøp og utfrakting av båtmotorer/bensin til Andorsjøhytta, Skjækerhytta, 

Langvasshytta og Stor-Øydingen 

- Frakting ny fjellstyrehytte i Nordli 

- Frakting av alt som skal ut, til hytter, kjøretøy, kjelker 

- Oppsyn motorferdsel, rekreasjonsløyper mm 

- Jervregistrering for SNO 

- Kadaverundersøkelser for SNO 

- DNA innsamling og sporing bjørn for SNO 

- Staking og drift rekreasjonsløype Andorsjøen 

- Fjellrevarbeid for NINA/SNO 

- Utfrakt av ved og henting av søppel for NP-styret 

- Utfrakting av stolper til Gaundalstien 

- Ferdigstilling Heinåbrua, rydding og merking ny lei 

- Etterarbeid vintersesong med kjelker, utstyr, snøscootere 

- Klargjøring for og gjennomføring av prøvefiske etter canadarøye i Langvatnet 

- Beising og krattrydding Skjækerhytta 

 

Møter/befaringer: 

- Smårovviltseminar Nordli 

- Møte med fuglehundgruppa i SJFF om takstopplegget 

- Møte i Ismenningen Fjellstuggu AS 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Regnskapsoversikt pr. juni 2017 

- Gjennomføring av elgjakta 2017 

- Arbeid med ny virksomhetsplan for perioden 2018-2021 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 
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VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

 

Snåsa den 26.06.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 16/17        Møtedato: 26.06.17 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Høring – søknad om oppsetting av felles gapahuk for Raudberglia 

hytteeierforening 

 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 12 

 

Saksdokumenter: 

- Høringsbrev fra Statskog med kartvedlegg 

 

Saksopplysninger: 

Fra Statskog har fjellstyret fått oversendt søknad fra Raudberglia hytteeierforening om 

oppsetting av en gapahuk utenfor området som er regulert til hyttefelt. Statskog forutsetter at 

dette blir en vanlig gapahuk med åpen front som ikke skal brukes til overnattingshusvære. 

 

Statskog ønsker fjellstyrets uttalelse på om dette påvirker bruksrettene i området. 

 

Vurderinger: 

Området ved Ismenningen med Storslåtten og Raudberglia hyttefelt er såpass mye tilrettelagt, 

at det vurderes som kurant å sette opp en gapahuk i området. Selv om gapahuken søkes 

plassert utenfor det som er regulert til hyttefelt, vil den likevel bli i umiddelbar nærhet til 

feltet. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til at Raudberglia hytteeierforening kan sette opp 

gapahuk som omsøkt, med de forutsetninger Statskog har lagt i saken. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til at Raudberglia hytteeierforening kan sette opp 

gapahuk som omsøkt, med de forutsetninger Statskog har lagt i saken. 

 

 

 

 

Snåsa den 26.06.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 17/17        Møtedato: 26.06.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Priser for storviltjakt på statsallmenningen 2017 

Hjemmel: 

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

- Fjelloven § 25 

Saksdokumenter: 

- Forslag prisliste elg 2017 

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 2017 anbefaler NTFS at fjellstyrene justerer kilosprisen 

opp med 3 %. Grunnavgiften pr. dyr anbefales holdt uforandret på kr 3 500,- pr dyr. 

 

Fjellovens utgangspunkt er at jakt på statsallmenningen bare kan utøves hvis jaktkort er betalt. 

For elgjakta med flerårig kontrakt på elgjakt fungerer dette ved at jaktlaget betaler inn 

grunnavgift før jakta starter. De siste årene har det imidlertid blitt mer og mer aktuelt med 

restjakt på elg, der nye jegere/jaktlag slipper til etter at jaktlagene som opprinnelig har elgjakta 

har avsluttet. Fjellstyret bør få på plass en ordning der også disse jegerne løser jaktkor, slik at 

jakta er i tråd med fjellovens bestemmelser. 

 

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. 

 

Jaktkort på elg/hjort ved restjakt kan legges som avgift/forskudd på kjøttverdi på den enkelte 

jeger. Den enkelte jeger betaler da et beløp pr dag for restjakt. Dette gjelder for jegere/jaktlag 

som får tilbud om elgjakt utenom den ordinære jakta med flerårige kontrakter. Dersom det blir 

felt elg under restjakta, vil innbetalt beløp for restjakta bli fratrukket i sluttoppgjøret (på 

samme måte som grunnavgifta blir fratrukket sluttoppgjøret på skutte dyr i den ordinære 

jakta). Skytes det ikke elg beholdes innbetalt beløp av fjellstyret (som for grunnavgifta). 

Restjakt utøves for øvrig med samme betingelser og priser (pr. kg) som for ordinær jakt. 

 

Fjellstyrene i Lierne har hatt ordningen med jaktkort/dagskort på elg i flere år nå, med gode 

erfaringer. Prisen var i 2016 kr 150,- pr jeger/dag på restjakt (lik pris for innen- og 

utenbygdsboende), og det synes riktig av Snåsa fjellstyre å legge seg på samme nivå. 
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Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i anbefalinger fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband øker Snåsa fjellstyre 

prisene pr kilo på skutt elg/hjort med 3 % fra fjorårets priser. Grunnavgiften holdes uforandret 

på kr. 3 500,- pr dyr. 

 

For jegere/jaktlag som får tilbud om restjakt på elg/hjort, innfører fjellstyret en ordning med 

jaktkort/avgift pr jeger pr dag. Avgiften settes til kr 150,- pr jeger/dag. Denne avgiften vil ikke 

bli refundert dersom det ikke felles dyr. Dersom det felles dyr under restjakta, vil innbetalt 

avgift bli fratrukket i sluttoppgjøret med jegeren/jaktlaget. Dersom innbetalt avgift for restjakt 

skulle overstige kjøttverdien på skutt dyr, vil det ikke bli tilbakebetalt avgift til 

jegeren/jaktlaget.  

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i anbefalinger fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband øker Snåsa fjellstyre 

prisene pr kilo på skutt elg/hjort med 3 % fra fjorårets priser. Grunnavgiften holdes uforandret 

på kr. 3 500,- pr dyr. 

 

For jegere/jaktlag som får tilbud om restjakt på elg/hjort, innfører fjellstyret en ordning med 

jaktkort/avgift pr jeger pr dag. Avgiften settes til kr 150,- pr jeger/dag. Denne avgiften vil ikke 

bli refundert dersom det ikke felles dyr. Dersom det felles dyr under restjakta, vil innbetalt 

avgift bli fratrukket i sluttoppgjøret med jegeren/jaktlaget. Dersom innbetalt avgift for restjakt 

skulle overstige kjøttverdien på skutt dyr, vil det ikke bli tilbakebetalt avgift til 

jegeren/jaktlaget.  

 

 

 

 

Snåsa den 26.06.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 18/17        Møtedato: 26.06.17 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Jordskiftesak Bjønnhifjellet – fullmakt til styreleder 

Saksdokumenter: 

- Rettsbok av 08.05.2017 

- Jordskifteavgjørelse av 07.06.17 

Saksopplysninger: 

Som fjellstyret er kjent med har flere private grunneiere krevd jordskifte mot 

statsallmenningen fra Roktdalen og over Bjønnhifjellet. Justering av denne grensen vil berøre 

rettigheter i statsallmenningen, og fjellstyret har derfor bedt om å bli ansett som part i saken 

på vegne av de bruksberettigede. 

 

Jordskifteretten har nå kommet med avgjørelse på at fjellstyret er part i saken, og at 

grensegang må gjennomføres. Forventet tidsplan er befaring/grensegang til høsten, eventuelt 

med etterfølgende rettsmøte. 

 

Vurdering: 

Ved befaring/grensegang vil man kunne komme til enighet om grenselinjen underveis. Det er 

imidlertid lite hensiktsmessig at hele fjellstyret deltar på grensegang. Fjellstyret bør derfor gi 

fullmakt til styreleder til å representere fjellstyret i saken, og til eventuelt å inngå avtale om 

grenselinje.  

 

I dagens forvaltning av statsallmenningene i det aktuelle området, brukes den rette, søndre 

linje som administrativ grense. I saken ligger det imidlertid flere dokumenter og registreringer 

som tilsier at det ikke er åpenbart at grenselinja går slik i rett linje. Fjellstyrets utgangspunkt er 

derfor å få rettens vurderinger av de framlagte dokumenter og opplysninger i saken. 

Forslag til vedtak: 

I jordskiftesaken angående grenselinjen mellom statsallmenningen og private/Statsgrunn fra 

Roktdalen og over Bjønnhifjellet, gis styreleder fullmakt til å representere Snåsa fjellstyre og 

til å inngå eventuelle avtaler om grenselinjen på vegne av fjellstyret. 

 

VEDTAK: 

I jordskiftesaken angående grenselinjen mellom statsallmenningen og private/Statsgrunn fra 

Roktdalen og over Bjønnhifjellet, gis styreleder fullmakt til å representere Snåsa fjellstyre og 

til å inngå eventuelle avtaler om grenselinjen på vegne av fjellstyret. 

 

 

Snåsa den 26.06.17 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 


