
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 04/19        Møtedato: 08.04.19 

      

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 10.04.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 05/19        Møtedato: 08.04.19 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Årsmelding/saksbehandling 

- Næringslivskort rypejakta 

- Klargjøring søknad småviltjakta og elgjakta 

- Sekretær Nord-Trøndelag fjellstyresamband 

- Nødnett/Rakel 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Ferdigstilling Tverråbrua 

- Kadaverregistreringer 

- Staking lei Skjækra og Andorsjøen 

- Vedkjøring og rundvasking hytter 

- Åteblokker/overvåking fjellrev 

- Oppstart jervregistrering 

- Motorferdselskontroll 

- Vannprøvetaking NIVA 

 

Møter/befaringer: 

- Planleggingsmøte med lagmannsretten 

- Møte om ferdigstilling Ryplihytta 

- Møte Nord-Trøndelag fjellstyresamband 

- Fjellstyrebefaring til Ryplihytta 

- Møte for daglig ledere med NFS 

- Møte med nasjonalparkforvalter m.fl., revidering oppsynskapitelet i forvaltningsplan, 

tiltak 2019 

- Møte Ismenningen Fjellstuggu AS 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Status ankesak lagmannsretten grense Bjønnhifjellet 

- Status jordskiftesak Gaundalstien 

- Status erstatningssak tingretten 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

Snåsa den 10.04.19 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 06/19        Møtedato: 08.04.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Årsregnskap for Snåsa fjellstyre 2018 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskap 2018 for Snåsa fjellstyre 

Saksopplysninger: 

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

for 2018. 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 2018,- viser et driftsoverskudd på kr. 294 519,- og et ordinært 

resultat med overskudd på kr. 343 486,-.  

 

 
 2018 2017 2016 

Driftsinntekter 4 599 740 4 096 295 4 034 912 
Driftsresultat 294 519 113 011 368 451 
Årsresultat 343 486 158 283 421 537 
    

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
Balansesum 7 403 168 7 222 078 7 082 565 
Egenkapital 6 798 572 6 455 086 6 296 803 
Egenkapitalprosent 91,8 89,4 88,9 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2018 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2018 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

 

Snåsa den 10.04.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 07/19          Møtedato: 01.04.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Årsmelding for 2018  

Saksdokumenter: 

- Forslag til tekst i årsmelding 2018 for Snåsa fjellstyre  

Saksopplysninger: 

Det er lagt fram forslag til tekstdel i årsmelding 2018. Fagtrykk AS jobber med layout og 

forslag til trykksak av årsmeldinga. Utkast til årsmelding vil bli framlagt i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2018 som den er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2018 som den er framlagt. 

 

 

 

Snåsa den 10.04.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 08/19        Møtedato: 08.04.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 613.1 

Regulering av priser på jakt, fiske og utleie 

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, med anbefaling 

på priser fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband. 

 

Småviltjakt 

Følgende priser og korttyper er gjeldende for småviltjakt, de ble sist regulert i februar 2018: 

 

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende 

Dagskort kr. 240 kr 120 

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

Ukekort kr. 1 300 kr. 650 

Sesongkort u/hund kr. 1 900 kr. 950 

Sesongkort m/hund kr. 2 100 kr. 1050 

 

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 2018: 

 

Brukergrupper: Enkeltkort Familiekort 

Årskort Døgn Uke Årskort 

Fiske med krok (både innenbygds-, utenbygdsboende 

og utlendinger) 

 

100 

 

350 

 

440 

 

650 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

100 

 

350 

 

440 

 

650 

Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

150 

 

450 

 

650 

 

850 

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske  
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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 og korttyper er gjeldende for utleie, de ble sist regulert i februar 2018: 

 

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

Hytte, sommerutleie 1.mai – 13.sept.  680,-  (500,-) 

Hytte, høstleie regulert periode 14. – 24. sept.  1 350,-    (950,-) 

Hytte, høstleie 25. sept. – 20. okt.   1 150,-  (750,-) 

Hytte, vinterleie 21. okt – 31. april   750,-  (550,-) 

Utleiebåt      170,- 

Kano       170,- 

Lavvo       170,- 

 

Priser i kursiv gjelder Ytre Bangsjøhytta. 

 

Beverjakt, rådyrjakt og rovviltjakt 

Følgende priser er gjeldende på beverjakt, rådyrjakt og rovviltjakt, og ble sist regulert i 2018: 

 

Beverjakt, 5 dagers kort med rett til å felle 1 bever: Kr. 380,-  

Rådyrkort, rett til å felle 1 rådyr: Kr. 430,- 

Rovviltjakt: Kr. 70,- 

 

 

Vurdering: 

Prisutviklingen bør følge fjellstyrenes kostnadsøkninger generelt, og gi grunnlag for 

vedlikehold og investeringer i hytter mm på sikt. 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. 250 kr 125 

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

Ukekort kr. 1 400 kr. 700 

Sesongkort u/hund kr. 2 000 kr. 1000 

Sesongkort m/hund kr. 2 200 kr. 1100 

 

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. 
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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 

 

490 

 

680 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

100 

 

350 

 

490 

 

680 

Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

160 

 

490 

 

690 

 

890 

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.  700,-  (500,-) 

Hytte, høstleie regulert periode 14. – 24. sept.  1 400,-    (950,-) 

Hytte, høstleie 25. sept. – 20. okt.   1 200,-  (750,-) 

Hytte, vinterleie 21. okt – 31. april   780,-  (550,-) 

Utleiebåt      175,- 

Kano       175,- 

Lavvo       175,- 

 

Priser i kursiv gjelder Ytre Bangsjøhytta. 

 

Beverjakt, rådyrjakt og rovviltjakt 

Beverjakt, 5 dagers kort med rett til å felle 1 bever: Kr. 400,-  

Rådyrkort, rett til å felle 1 rådyr: Kr. 450,- 

Rovviltjakt: Kr. 90,- 

 

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 10.04.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 09/19       Møtedato: 08.04.19  

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Priser for storviltjakt på statsallmenningen 2019 

Hjemmel: 

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

- Fjelloven § 25 

Saksdokumenter: 

- Prisliste elg 2019 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har tradisjonelt hatt en årlig gjennomgang av prisene på elgjakta i samband med at 

Nord-Trøndelag fjellstyresamband (NTFS) gir anbefaling til fjellstyrene om eventuelle 

justeringer i prisen. For 2019 anbefaler NTFS at fjellstyrene justerer kilosprisen opp med 3,5 

% fra fjorårets priser, for å dekke kostnadsveksten. Grunnavgiften pr. dyr anbefales satt til kr 

4 000,- pr dyr. 

 

Vurdering: 

Snåsa fjellstyre har vanligvis fulgt anbefalingene fra NTFS når det gjelder pris på elgjakt, og 

det er bra 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.  

 

En grunnavgift på kr 4 000,- pr dyr innebærer en økning på kr 500,-. Grunnavgiften har i 

mange år stått på kr 3 500,-, så det er naturlig at den også reguleres noe. 

 

Prisen på skutt hjort på statsallmenningen følger samme prisliste pr. kilo som for elg. 

 

Avgift på restjakt på elg (dagskort) holdes uforandret på kr 150 pr jeger/dag. 

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 settes til kr.  

4 000,- pr dyr. Avgift og bestemmelser rundt restjakt på elg (dagskort), videreføres som 

tidligere vedtatt. 

 

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 settes til kr.  

4 000,- pr dyr. Avgift og bestemmelser rundt restjakt på elg (dagskort), videreføres som 

tidligere vedtatt. 

 

Snåsa den 10.04.19 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 10/19       Møtedato: 08.04.19  

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Nye generelle bestemmelser for storviltjakt på statsallmenning 

Hjemmel: 

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

- Fjelloven § 26 

Saksdokumenter: 

- Reviderte generelle bestemmelser for storviltjakt på statsallmenning. 

Saksopplysninger: 

Administrasjonen i Norges fjellstyresamband (NFS) har sammen med ressursgruppa på 

elg/hjortejakt, gått gjennom eksisterende anbefalt regelverk for elg- og hjortejakt på 

statsallmenning. De har lagt inn noen endringer i regelverket, blant annet: 

 

- Endret Direktoratet for naturforvaltning til Miljødirektoratet. 

- Endret jaktleder til jaktlagsansvarlig.  

- Satt inn «Fjellstyret kan godkjenne andre veierutiner». 

- Satt inn eget punkt om korttidsjakt 

- Satt inn «settogskutt» hvor det er naturlig under kap 6. 

 

Det har kommet inn flere merknader til NFS i forhold til om fjellstyret kan prioritere 

jaktlag/jegere som ikke har tilgang til annen elgjakt, framfor jaktlag/jegere som har slik 

tilgang.  NFS har rettet en henvendelse til Miljødirektoratet om dette, og de mener at 

fjellstyrene ikke kan foreta en slik prioritering ut fra dagens regelverk. NFS har derfor ikke tatt 

inn noe om slik prioritering i det reviderte regelverket. Skal dette endres må man se på det i 

forbindelse med revisjon av forskriften.  

 

Vurdering: 

Endringene i regelverket vurderes som mindre og naturlige, og det anbefales at fjellstyret 

vedtar disse nye bestemmelsene som anbefalt fra NFS  

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar nye generelle bestemmelser for storviltjakt som anbefalt fra NFS, og 

som vedlagt i saken. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar nye generelle bestemmelser for storviltjakt som anbefalt fra NFS, og 

som vedlagt i saken. 

 

 

Snåsa den 10.04.19 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 11/19        Møtedato: 08.04.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Deling av jaktfelt 8/62 Søndre Bangsjø 

Hjemmel: 

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

- Fjelloven § 26 

Saksdokumenter: 

- Jaktfeltinndeling elgjakt statsallmenningen 

Saksopplysninger: 

De aller fleste jaktfeltene på statsallmenningen er fordelt til 2 jaktlag (A og B periode). A-

perioden går fom 25.09 tom 01.10, og fom 24.10 tom 31.10. B-perioden går fom 10.10 tom 

23.10. Jakta tildeles som 4-års kontrakter, og jaktlagene jakter A og B periode annethvert år. 

Inndeling av jaktfeltene i to perioder/lag, gjør at man kan slippe til flere jaktlag og 

opprettholde et høyere jakttrykk.  

 

Jaktfelt 8/62 Søndre Bangsjø har hittil blitt jaktet av bare ett jaktlag. 4-års kontrakten med 

forrige jaktlag gikk ut i 2018, og eventuelle justeringer på jaktfeltet må gjøres nå før utlysning 

av ny jakt. 

 

Vurdering: 

Bangsjøområdet har en relativt stor elgtetthet, og man ser at jaktfeltet burde vært oppdelt i A- 

og B-periode for å få økt jaktintensiteten i området. Det har de siste årene vært lange 

ventelister på elgjakt i statsallmenningen, og en oppdeling i 2 perioder her hadde derfor også 

økt tilbudet om jakt. 

 

Inntil 60 % av jaktfeltene på statsallmenningen kan prioriteres innenbygdsboende. På de fleste 

andre jaktfelt som er inndelt i 2 jaktlag, er det prioritet på innenbygdsboende på den ene 

perioden, og prioritet på utenbygdsboende på den andre perioden. Slik kan det også være på 

Søndre Bangsjø. Om det ikke søker innenbygds jaktlag på jaktfelt som er prioritert til det, kan 

det tildeles til utenbygdsboende. 

 

Delingen av Sønde Bangsjø jaktfelt i to jaktperioder/jaktlag, ender ikke på tildelingen av elg 

totalt sett for statsallmenningen.  

Forslag til vedtak: 

For å få økt jaktintensiteten på elg i Bangsjøområdet, og for å bedre tilbudet om elgjakt på 

statsallmenningene i Snåsa, deles jaktfelt 8/62 inn i A- og B-periode. Den ene perioden 

prioriteres innebygdsboende, og den andre perioden prioriteres utenbygdsboende.  

 

VEDTAK: 

For å få økt jaktintensiteten på elg i Bangsjøområdet, og for å bedre tilbudet om elgjakt på 

statsallmenningene i Snåsa, deles jaktfelt 8/62 inn i A- og B-periode. Den ene perioden 

prioriteres innebygdsboende, og den andre perioden prioriteres utenbygdsboende.  
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Snåsa den 10.04.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 11/19        Møtedato: 08.04.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Høring på nye fiskeregler for statsallmenningene 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 28 

Saksdokumenter: 

- Forslag til nye fiskeregler for statsallmenningene 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har i sak 26/18 vedtatt å revidere fiskereglene for statsallmenningene. Formålet 

med revideringen er å legge til rette for økt garnfiske i flere vann. 

 

Vurdering: 

Vatna på statsallmenningen er i dag oppdelt i 3 kategorier: 

- Gruppe 1: Garnfiske forbudt. 

- Gruppe 2: Garnfiske åpnet for innenbygdsboende i perioden 1.5 – 15.9. 

- Gruppe 3: Garnfiske åpnet for både innenbygdsboende og utenbygdsboende hele 

sesongen, med største maskevidde 24 omfar (26 mm). 

 

Det vurderes å opprettholde gruppe 1 uforandret, da dette er viktige vann for sportsfiske. 

 

I gruppe 2 er det flere vann som i dag fiskes lite med garn i forhold til tidligere, og der det 

vurderes at fiskebestandene tåler et økt garnfiske. Dette er Kvernsjøen, Åsvatnet, Stor-

Øydingen, Vivatnet, Vivassfiskløysa og Andorsjøen. Disse vatna vurderes derfor åpnet for 

garnfiske også for utenbygdsboende, dvs de flyttes over i gruppe 3. 

 

Gruppe 2 er regulert med bestemt lengde på garnfiskesesongen, mens gruppe 3 er regulert 

med største tillatte maskevidde. For å forenkle reglene vurderes det å ta vekk 

tidsbegrensningene, og heller sette en felles bestemmelse i forhold til største tillatte 

maskestørrelse. Man ønsker ikke at det fiskes selektivt med garn bare for stor fisk. 

Beskatningen bør skje over hele bestandsstørrelsen, med hovedvekt på middels til mindre fisk. 

Det foreslås derfor at maks 2 av 5 garn kan ha større maskevidde enn 24 omfar (26 mm). 

 

For å hindre spredning av parasitter i fisk, foreslås en presisering i reglene på at fiskeavfall 

skal graves ned. Det foreslås også en presisering av begreper under «Brukergrupper». 

 

I de vann som åpnes for økt garnfiske, legges det ikke opp til åpning for økt utlegg av private 

båter. Dette er vann hvor fjellstyret enten har, eller vil tilrettelegge med utleiebåt (er). 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre sender forslag til nye fiskeregler for statsallmenningene på høring. 

Høringsfrist settes til 20. mai. 
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VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre sender forslag til nye fiskeregler for statsallmenningene på høring. 

Høringsfrist settes til 20. mai. 

 

 

 

Snåsa den 10.04.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 


