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Sak nr.: 13/19        Møtedato: 11.06.19 

      

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 12.06.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 14/19        Møtedato: 11.06.19 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Tildeling jaktkort småvilt 

- Tildeling elgjakt 

- Bestilling skilt fjellgårdsleier 

- Oppdatering av bilder på inatur 

- Saksbehandling fiskeregler, FDV-plan mm 

- Oppfølging rettsaker 

- Beitebruk 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Jervregistrering 

- Rovviltarbeid (kadaver, bjørn) 

- Kavelfrakt Skjækerstien 

- Klargjøring hytter før barmarksesong 

- Motorferdseloppsyn 

- Nasjonalparkarbeid: båtreg., rovfugl, ved til leirplasser, bygningskontroll mm 

- Vannprøver til NIVA 

- Opprydding utstyr etter vintersesong 

- Rundvask Grisbakkhytta 

- Oppstart kavellegging Skjækerstien 

 

Møter/befaringer: 

- Årsmøte Roktdalsveien 

- Tlf.møter i forbindelse med jordskiftesaker 

- Møte med Statskog, Namsos 

- Møte med Murbrekkfjellet beitelag, kommunen og jaktledere 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Status jordskiftesak Gaundalstien 

- Status overjordskifte Bjønnhifjellet 

- Status skjønnssak for tingretten mot staten 

- Regnskapsrapport pr juni 2019 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

Styrets behandling/øvrige orienteringssaker: 

- Orienteringssak jordskifte Gaundalstien ble flyttet til slutten av møtet, og Vanja 

Johannessen forlot møtet før orienteringssaken da hun tidligere er kjent inhabil i saken. 

- Høring på jakttid elg 2020-2022 
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VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

 

Snåsa den 12.06.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 15/19        Møtedato: 11.06.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Nye fiskeregler for statsallmenningene i Snåsa 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 28 

Saksdokumenter: 

- Forslag til nye fiskeregler for statsallmenningene 

- Høringsuttalelse fra Skjækra hytteeierforening 

- Høringsuttalelse fra Jarle Gravbrøt 

- Høringsuttalelse fra Snåsa kommune v/viltnemnda  

- Høringsuttalelse fra Snåsa jeger- og fiskeforening 

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 i statsallmenningene. Forslag 

til nye fiskeregler ble i sak 12/19 vedtatt sendt ut på høring, med høringsfrist 20. mai 2019.  

 

Forslag til nye fiskeregler ble lagt ut til høring på fjellstyrets hjemmesider og facebooksider. 

Høringsforslaget ble også sendt til Snåsa kommune v/viltnemnda og Snåsa jeger- og 

fiskeforening. I tillegg ble det laget en egen artikkel om høringa i lokalavisa Snåsningen. 

 

Ved høringsfristens utløp har det kommet inn 4 høringsuttalelser: 

 

Skjækra hytteeierforening støtter forslaget til nye fiskeregler, da det er i tråd med deres 

tidligere forespørsler til fjellstyret. 

 

Jarle Gravbrøt mener maks maskevidde på 24 omfar er for lite, og at det fører til at det blir 

tatt ut mere små fisk og at tilveksten blir mindre. Han foreslår 20 omfar som maks 

maskevidde. 

 

Snåsa kommune v/viltnemnda har ingen merknader til forslaget til nye fiskeregler. 

 

Snåsa jeger- og fiskeforening stiller seg positiv til forslaget til nye fiskeregler. 

 

Vurdering: 

Bakgrunn og begrunnelse for foreslåtte endringer i fiskereglene er gjennomgått i fjellstyrets 

sak 12/19. Hovedparten av høringsinnspillene støtter fjellstyrets forslag til nye regler. 

 

Jarle Gravbrøt mener største tillatte maskevidde er for liten, og at dette fører til at det blir tatt 

ut mere små fisk og at tilveksten blir mindre. Dette kan være et argument for vann med liten 

produksjon/tilvekst. Alle vatna det her er snakk om er imidlertid relativt grunne og produktive 

ørretvann, med gode gytemuligheter og stor tilvekst av fisk. I slike vann er det viktig at 

hovedparten av beskatningen legges på mindre og middels fisk. Om det blir få store fisk igjen 

i vatnet, faller en viktig bestandsregulerende faktor bort. Predasjon på ungfisk fra stor fisk 
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spiller en viktig rolle i struktureringen av fiskesamfunn, og hvis de store fiskene i en bestand 

overbeskattes er overtallighet og tidlig kjønnsmodning en alternativ ny likeveksttilstand for 

bestanden. Forslaget til nye fiskeregler innebærer at inntil 2 av 5 satte garn kan ha større 

maskevidde enn 24 omfar (26 mm), men at hovedparten av garna som settes skal ha mindre 

maskevidde og beskatte den mindre fisken i vatnet. 

 

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 egne erfaringer fra de ulike vatna, 

tilbakemeldinger fra fiskere over flere år og generell kjennskap til forvaltning av 

fiskesamfunn, 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. 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i sak 12/19, inngitte høringsuttalelser og vurderinger gjort i denne saken, 

vedtar Snåsa fjellstyre nye fiskeregler for statsallmenningene som vedlagt. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i sak 12/19, inngitte høringsuttalelser og vurderinger gjort i denne saken, 

vedtar Snåsa fjellstyre nye fiskeregler for statsallmenningene som vedlagt. 

 

 

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 12.06.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 16/19        Møtedato: 11.06.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Fjellstyrets FDV-plan for perioden 2019-2024 

Saksdokumenter: 

- Forslag til FDV-plan for perioden 2019-2024 (ettersendes på epost) 

Saksopplysninger: 

For at bruksretter som jakt og fiske skal kunne utnyttes, kan fjellstyret i medhold av fjellovens 

§ 35 sette opp nødvendige hytter og naust i statsallmenningen. Oppsetting og drift av slike 

bygg har tradisjonelt vært en viktig og prioritert oppgave for Snåsa fjellstyre. Fjellstyret har 

etter hvert fått en betydelig bygningsportefølje å forvalte, der både bygningenes tilstand og 

bruk endres, og nye behov oppstår.  

 

Fjellstyret utarbeidet i 2010 en plan der bygningene er omtalt med historikk, bygging, 

eventuell restaurering og hvilken status de har. I planen ble det også lagt inn en tiltaksdel 

(handlingsplan). Planen heter forvaltning, drift og vedlikehold, og forkortes med FDV-plan. 

FDV er ifølge Sintef en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom bygningens 

totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til rivning/sanering. Planen ble 

vedtatt i 2011 og gjaldt til 2016. 

 

FDV-planen er nå oppdatert med de endringer som har skjedd siden 2010. Det er også tatt inn 

noe mer i forhold til bl.a. brannvern og økonomi. Som tidligere munner planen ut i en 

prioritert tiltaksdel. 

 

Vurdering: 

Det er en omfattende oppgave å forvalte og ha oversikt over fjellstyrets bygningsmasse. FDV-

planen er derfor laget for at fjellstyret skal ha best mulig oversikt over fremtidig behov og 

tiltak i planperioden. Fjellstyrets forvaltning av bygningsmassen skal sikres og tilpasses 

bruksrettsutøvelsen i statsallmenningene også framover. Tiltaksdelen i planen er prioritert, og 

må tilpasses fjellstyrets årlige og langsiktige økonomiske situasjon. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar FDV-plan for perioden 2019-2024 som vedlagt. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar FDV-plan for perioden 2019-2024 som vedlagt. 

 

 

 

Snåsa den 12.06.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 17/19        Møtedato: 11.06.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om tilskudd fra Snåsatråkk SA 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 11 

Saksdokumenter: 

- Søknad om tilskudd fra Snåsatråkk SA 

Saksopplysninger: 

Fra Snåsatråkk SA har fjellstyret m.fl. mottatt forespørsel om å være med på spleiselag for 

utskifting av tråkkemaskina i Snåsa. Maskina er fra 2006, og eies og drives av Snåsatråkk. Ny 

maskin har en pris på 1,15 mill. kr, og ved innbytte og egenkapital står man igjen med ca  

kr. 300 000,- som må finansieres ved tilskudd/spleiselag. Fjellstyret er søkt om å bidra med  

kr 25 000,-. 

 

Vurdering: 

Behovet for å skifte ut dagens tråkkemaskin er helt klart til stede, og det er viktig at man har ei 

operativ tråkkemaskin i bygda som kan kjøre skispor. Fjellstyret bør være med på å støtte opp 

under dette. 

 

Søknadsbeløpets størrelse er imidlertid relativt stort, og over det som er avsatt til tilskudd til 

allmennyttige tiltak i 2019. I tillegg må man påregne flere søknader om tilskudd i løpet av 

året. Det foreslås derfor at søknaden støttes med kr 10 000,-. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre ser det som positivt at det kjøpes inn ny tråkkemaskin, og støtter dette med  

kr 10 000,- i tilskudd. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre ser det som positivt at det kjøpes inn ny tråkkemaskin, og støtter dette med  

kr 10 000,- i tilskudd. 

 

 

Snåsa den 12.06.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 18/19        Møtedato: 11.06.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om tilskudd fra Snåsa Bygdesentral 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 11 

Saksdokumenter: 

- Søknad om tilskudd fra Snåsa Bygdesentral 

Saksopplysninger: 

Fra Snåsa Bygdesentral har fjellstyret mottatt søknad om kr 3000,-. Bygdesentralen er en 

frivillig organisasjon som blant annet driver lavterskeltilbud for å fremme helsebringende 

fritidsaktiviteter. Bygdesentralen har lite midler, og må søke tilskudd for å kunne opprettholde 

aktiviteten. 

 

Vurdering: 

Bygdesentralen gjør en flott jobb for mange i bygda, og det er bra om de kan opprettholde sin 

aktivitet. Det er derfor positivt om fjellstyret også kan bidra litt til det. Sett i forhold til 

budsjett og andre søknader, foreslås det at fjellstyret gir et tilskudd på kr 2 000,- til 

Bygdesentralen 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre støtter Snåsa Bygdesentral med kr 2 000,-. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre støtter Snåsa Bygdesentral med kr 2 000,-. 

 

 

Snåsa den 12.06.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 19/19        Møtedato: 11.06.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om tilskudd fra Såmmårkauk i Snåsa 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 11 

Saksdokumenter: 

- Søknad om tilskudd fra Såmmårkauk 

Saksopplysninger: 

Saken ble tatt opp under eventuelt i møtet, da søknaden hadde kommet til fjellstyret etter at 

styresakene var skrevet og sendt ut. 

 

Fjellstyret kom fram til følgende omforente forslag til vedtak: 

 

Snåsa fjellstyre støtter Såmmårkauk 2019 med kr 1 000,-. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre støtter Såmmårkauk 2019 med kr 1 000,-. 

 

 

Snåsa den 12.06.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 


