
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 26/19        Møtedato: 11.11.19 

      

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 12.11.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 27/19        Møtedato: 11.11.19 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Oppfølging telefoner og epost 

- Oppfølging jaktkort/jegere småvilt og elgjakt 

- Saksforberedende arbeid i erstatningssaken mot staten 

- Saksforberedende arbeid ankesak Bjønnhifjellet 

- Arbeid med spillemiddelsøknad hytte Langvatnet 

- Rapporteringer/faktureringer på tjenestekjøpsavtaler 

- Søknad refusjonsmidler 2020 

- Revidering/sluttutbetaling fiskeprosjektet 

- Rapportering skiltprosjektet 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Oppfølgende drift av hytter og båter 

- Arbeid med vei og uteplass, uthus og oppretting av pilarer mm Roktsjøhytta 

- Kadaverregistreringer 

- Oppsyn småviltjakt/elgjakt/motorferdsel, bl.a. med politiet 

- Rep. bru Gressåa 

- Fraktet skiferstein til Roktdalen/Skjækerstien 

 

Møter/befaringer: 

- Møte med NFS og adv. Gresseth 

- Gjennomføring ankesak, grense Bjønnhifjellet, Frostating lagmannsrett 

- Gjennomføring skjønnssak mot staten v/KMD, Inntrøndelag tingrett 

- Møte Nord-Trøndelag fjellstyresamband 

- Møte/befaring med Statskog, friluftsliv/infrastruktur 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Oppsummering av jakta på statsallmenningene i høst så langt 

- Dom fra grensesak Bjønnhifjellet 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Status Ismenningen Fjellstuggu AS 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

Snåsa den 12.11.19 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 28/19        Møtedato: 11.11.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om støtte til bildeprosjekt 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 11 

Saksdokumenter: 

- Søknad fra Hallvard U. Smestad 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har mottatt søknad fra Hallvard U. Smestad om støtte til et prosjekt med å «kle 

opp» de store rutene på Coop Prix med fjellbilder fra Snåsa. Det er 7 store ruter som skal 

dekoreres. Så langt har Statskog «kjøpt» 2 ruter og Snåsa kommune 1 rute. Smestad søker 

fjellstyret om å være med på 2 ruter, til en kostnad på totalt kr. 11 856,-. 

 

Vurdering: 

Fjellstyret har tidligere inngått avtale med Hallvard Smestad om levering av bilder og film fra 

fjellstyrets hytter, og vi har fått mye bra materiale derifra som vi bruker. Gode bilder med 

fjellstyrets logo er flott markedsføring, og plasseringen på butikken er bra. Sett i lys av 

kostnadene, vurderes dette som et bra markedsføringstiltak for fjellstyret og statsallmenningen 

på Snåsa. 

 

Fjellstyret har i årets budsjett avsatt kr 30 000,- til tilskudd. Litt over halvparten av 

budsjettrammen er foreløpig brukt. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre mener at dekorering av vinduer på Coop Prix med bilder fra 

statsallmenningen er et positivt tiltak, og bidrar med inntil kr 12 000,- i støtte til prosjektet. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre mener at dekorering av vinduer på Coop Prix med bilder fra 

statsallmenningen er et positivt tiltak, og bidrar med inntil kr 12 000,- i støtte til prosjektet. 

 

 

 

 

Snåsa den 12.11.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 29/19        Møtedato: 26.08.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Valg av revisor 

 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 11, Rundskriv 1/2003 

Saksopplysninger: 

Fjelloven § 11 sier noe om fjellstyrets økonomiforvaltning og disponering av fjellkassens 

midler. Nærmere bestemmelser til dette er gitt i rundskriv 1/2003, der det blant annet framgår 

at fjellstyrets regnskap skal revideres. 

 

Snåsa fjellstyre har i mange år brukt KomRev Trøndelag IKS som revisor. KomRev 

Trøndelag skiftet navn til Revisjon Midt-Norge SA i fjor. I forbindelse med at selskapet 

skiftet navn, trenger de et vedtak fra fjellstyret på valg av revisor. 

 

Vurdering: 

Det er naturlig å fortsette med samme revisor, selv ved et navneskifte i selskapet. 

Revisjonsselskapet kjenner fjellstyrets regnskapsordning, og har stor forutsetning for å gjøre 

en effektiv revisjon av fjellstyrets årsregnskap og drift. 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i tidligere års avtaler med KomRev Trøndelag IKS, videreføres ny avtale om 

revisjon for Snåsa fjellstyre med Revisjon Midt-Norge SA. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i tidligere års avtaler med KomRev Trøndelag IKS, videreføres ny avtale om 

revisjon for Snåsa fjellstyre med Revisjon Midt-Norge SA. 

 

 

 

Snåsa den 12.11.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 30/19        Møtedato: 11.11.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Avsagt skjønn i fjellstyrets sak mot staten v/KMD 

 

Saksopplysninger: 

Inntrøndelag tingrett har avsagt skjønn i saken som fjellstyret har anlagt mot staten v/Klima- 

og miljødirektoratet. Saken gjelder krav om erstatning etter vern av statsallmenning i 

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Skjækra landskapsvernområde. Skjønnet ble avsagt 

den 5. november 2019, og ble kjent for fjellstyret etter at sakspapirene for dette fjellstyremøtet 

var utsendt. Saken ble derfor tatt opp under eventuelt. 

 

Vurdering: 

Hovedkonklusjonen fra skjønnet er at retten har gitt staten medhold i at jakt og fiske på 

statsallmenning er allemannsretter, og ikke erstatningsrettslige allmenningsrettigheter. Vår 

vurdering, i samråd med adv. Gresseth og Norges fjellstyresamband (NFS), er at retten har 

misforstått og dratt feilaktige rettslige slutninger. Det retten har lagt opp til i skjønnet, er en 

helt annen prinsipiell forståelse av jakt- og fiskerettene i statsallmenningene enn det 

fjellstyresystemet mener er riktig. 

 

Siden saken er viktig prinsipielt for hele fjellstyresystemet, anbefaler NFS at det begjæres 

overskjønn til lagmannsretten. NFS har hittil forskuttert og dekt fjellstyrets saksomkostninger 

i saken, slik systemet i NFS er med saker av helt prinsipiell karakter. NFS vil også dekke 

fjellstyrets videre kostnader i saksgangen. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre mener Inntrøndelag tingrett sitt skjønn av 5. november 2019 er feil, og 

begjærer overskjønn av saken til lagmannsretten.  

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre mener Inntrøndelag tingrett sitt skjønn av 5. november 2019 er feil, og 

begjærer overskjønn av saken til lagmannsretten.  

 

 

 

Snåsa den 12.11.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 


