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Sak nr.: 30/19        Møtedato: 16.12.19 

      

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

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 17.12.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 31/19        Møtedato: 16.12.19 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Arbeid med ankesak, overskjønn Frostating lagmannsrett 

- Sluttrapportering stimerkeprosjekt, fylkeskommunen 

- Oppsummering og fakturering elgjakta 

- Søknad/prosjektering uthus Ryplia 

- Regnskap, budsjett og årsplan 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Skilt Gaundalstien og Gjefsjøstien 

- Vannprøver for NIVA 

- Vedfrakt 

- Bjelker Drevsjøbrua 

- Oppsyn motorferdsel 

 

Møter/befaringer: 

- Samling for BP-personell, Heia 

- Fagdag Nødnett, Værnes 

- Opplæring i nødnett, Steinkjer 

- Møte med NFS, adv. Gresseth m.fl., Oslo 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Regnskapsrapport pr desember 2020 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

 

Snåsa den 17.12.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 32/19        Møtedato: 16.12.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Årsplan og budsjett for 2020 

Saksdokumenter: 

- Forslag til årsplan 2020  

- Forslag til budsjett 2020 

Saksopplysninger/vurderinger: 

Ordinære driftsoppgaver ute og inne, som i stor grad er de samme hvert år, er oppsatt i 

årsplanen for å synliggjøre disse arbeidsoppgavene. Av erfaring vet en at det bestandig dukker 

opp saker og oppdrag som må prioriteres, uansett om de står på en årsplan eller ikke. En 

årsplan vil derfor være en prioritering av oppgaver som bør utføres, men der andre uforutsette 

saker/oppdrag kan gjøre at oppgaver på årsplanen blir utsatt. Fjellstyrets primæroppgaver ift 

fjelloven må prioriteres. 

 

Salg av tjenester fra fjelloppsynet har blitt stadig viktigere for fjellstyrets økonomi, da 

refusjonsordningen fra Landbruks- og matdepartementet over flere år har hatt en relativ 

nedgang. Tjenestesalg må derfor også prioriteres. 

 

Økende bruk av fjellstyrehytter og båter medfører mer arbeid med drift/vedlikehold, renhold 

og internkontroll. Det er viktig at dette følges opp for i størst mulig grad hindre dårlige eller 

farlige opplevelser for brukerne. Det er behov for å videreføre styrkingen av dette arbeidet, 

med innleie av ekstrahjelp i sommersesongen også i 2020. 

 

Utover oppsetting av nytt uthus i Ryplia og restaurering av bru over Drevsjøelva, legges det 

ikke opp til andre større egne prosjekt ute i 2020. 

 

Forslag til netto driftsbudsjett for 2020 (inkl. avskrivninger) framlegges med et estimert 

overskudd på kr. 5 000,- 

 

På investeringssiden er det satt opp bytte av 2 snøscootere som vanlig. Det har også lenge 

vært behov for en ny og større oppsynsbåt for bruk på Grønningen og Bangsjøan. Utleiebåter 

vurderes innkjøpt ift nye garnfiskevatn i statsallmenningen 

 

Oppsatte investeringer har en netto kostnad på kr. 270 000,-.  

 

Noen kommentarer til budsjettforslag 2020: 

 

Inntekter: 

- Tjenestesalg SNO: Det budsjetteres med noe mer kadaverundersøkelser og 

oppdragsmengde i 2020. Samme avtaler og budsjetter på oppsyn verneområder og 

motorferdsel. 

- Nasjonalparkstyret: Prosjekt Skjækerstien, ferdigstilling. Lite restbeløp på 

revidering båtregistreringer/båtplan.  

- Salg andre tjenester: NINA, NIVA, andre 

- Småviltjakt: Forventet nedgang i kortsalg fra 2019 

- Storviltjakt: Forventes høyere avskyting enn i 2019 
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- Fiske: Forventes noe økende 

- Hytteutleie/båtutleie: Forventes stabilt/økende 

- Tilskudd: Ingen større prosjekter med offentlig tilskudd i 2019 

- Generelt: Prisjusteringer på jakt/fiske/hytteleie, regulering festeavgifter (Statskog) 

 

Kostnader: 

- Normal lønnsvekst faste stillinger  

- Lønn renholdere og ekstrahjelp sommer 

- Stor økning pensjonskostnader (partallsår – hovedregulering) 

- Noe reduserte driftskostnader generelt 

- Reduserte kostnader til større egne prosjekt og tiltak i 2020 

 

Investeringer: 

- Bytte 2 snøscootere 

- Innkjøp av oppsynsbåt m/motor Grønningen/Bangsjøan, båthenger, utleiebåter 

 

Forslag til vedtak: 

Årsplan og budsjett for 2020 vedtas som det er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Årsplan og budsjett for 2020 vedtas som det er framlagt. 

 

 

 

Snåsa den 17.12.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 33/19        Møtedato: 16.12.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Avgjørelse i grensesak Bjønnhifjellet 

 

Saksdokument: 

- Dom fra Frostating lagmannsrett, grensesak Rossa-Nonsklumpen (tidligere utsendt) 

Saksopplysninger: 

Frostating lagmannsrett avsa den 25.09.19 dom i saken mellom en rekke private grunneiere på 

Vestbygda på den ene siden, og Statskog SF og Snåsa fjellstyre på den andre siden. Saken 

gjaldt tvist om grensen mellom privat areal og statsallmenning/statsgrunn i området 

Bjønnhifjellet. 

 

I dommen fra Frostating lagmannsrett fikk Statskog og fjellstyret fult medhold, og 

grenselinjen ble i dommen hovedsakelig satt likt som matrikkellinjen. Ankende parter 

(private) ble idømt saksomkostninger for lagmannsretten. Ankefristen til Høyesterett er nå 

gått ut, og saken er ikke anket. Dommer er derfor rettskraftig. 

 

Vurdering: 

Det er bra at man har fått avklart grenselinjen i området, og at lagmannsretten har gitt 

Statskog og fjellstyret medhold i saken.  

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre tar dommen fra Frostating lagmannsrett om grenselinja i Bjønnhifjellet til 

orientering. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre tar dommen fra Frostating lagmannsrett om grenselinja i Bjønnhifjellet til 

orientering. 

 

 

Snåsa den 17.12.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 34/19        Møtedato: 16.12.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Forespørsel om sponsorstøtte 

 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 11 

Saksdokument: 

- Forespørsel om sponsorstøtte, Snåsa kommune 

Saksopplysninger: 

Fra Snåsa kommune har fjellstyret mottatt forespørsel om å være med som sponsor til et 

utdanningsår ved St Olav College i Minnesota, USA. Hvert år får en elev fra Snåsa tilbud om 

å ta et utdanningsår der, siden skolen ble grunnlagt av en Snåsning i 1874. 

 

Et skoleår her koster ca kr 300 000, og dekkes hovedsakelig ved støtte/lån fra Statens 

lånekasse, i tillegg til stipend fra Snåsa kommune, Sparebank 1 SMN og Coop Midt-Norge. 

Da Coop Midt-Norge nå har trukket seg som sponsor, blir fjellstyret forespurt om å bidra. 

Kommunen ser helst for seg et årlig beløp på mellom kr 5 000 og kr 25 000, men alt er av 

interesse. 

 

Vurdering: 

Fjellstyret må ta en diskusjon på hvordan de ønsker å bidra med tilskudd fra fjellkassen. 

Fjellstyrets økonomi og budsjett tilsier at det kan avsettes en relativt begrenset ramme for 

tilskudd til allmennyttige formål framover, så styret må gi noen prioriteringer på det. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert i styret, og styret kom fram til følgende omforente forslag til vedtak: 

 

Snåsa fjellstyre kan ikke bli med som sponsor til et utdanningsår ved St Olav College, da dette 

ligger utenfor fjellstyrets virksomhetsområde. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre kan ikke bli med som sponsor til et utdanningsår ved St Olav College, da dette 

ligger utenfor fjellstyrets virksomhetsområde. 

 

 

Snåsa den 17.12.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 35/19        Møtedato: 16.12.19 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Stadfesting av fjellstyrets vedtak ang. fangstbegrensninger for 
småvilt 2019/2020 

 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 23 

Saksdokument: 

- Fjellstyrets vedtak i sak 22/19 (ikke vedlagt) 

- Avgjørelse fra Miljødirektoratet av 29.11.19 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret gjorde i sak 22/19 vedtak om fangstbegrensninger for småviltjakta sesongen 

2019/2020. Før fjellstyret avgjorde saken var den på høring til Snåsa kommune v/viltnemda. 

Viltnemda var uenig i deler av fjellstyrets forslag til vedtak. Ut fra kunnskapsgrunnlaget i 

saken valgte fjellstyret å opprettholde sitt forslag til vedtak, og saken ble dermed oversendt 

Miljødirektoratet for avgjørelse. 

 

I brev av 29.11.19 har Miljødirektoratet stadfestet fjellstyrets vedtak, og vist til at fjellstyret 

har foretatt en grundig vurdering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i saken. 

 

Vurdering: 

Det er bra at Miljødirektoratet stadfester fjellstyrets vedtak, med bakgrunn i at fjellstyret har 

en god faglig vurdering av saken. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre tar Miljødirektoratets stadfesting av fjellstyrets vedtak i sak 22/19 til 

orientering. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre tar Miljødirektoratets stadfesting av fjellstyrets vedtak i sak 22/19 til 

orientering. 

 

 

Snåsa den 17.12.19 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 


