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MØTEBOK

Sak nr.: 08/20

Møtedato: 31.03.20

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 01.04.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
(sign.)
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MØTEBOK

Sak nr.: 09/20

Møtedato: 31.03.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr. 012.1

Referater
Hovedtrekk fra drifta inne:
- Klargjøring for søknad småviltjakt og elgjakt
- Næringslivskort småviltjakta
- Driftsplan småvilt
- Årsmelding og regnskap
- Saksforberedende arbeid styremøte
Hovedtrekk fra drifta ute:
- Uthus Ryplia
- Kadaverregistreringer
- Rundvasking og vedfrakt hytter
- Motorferdselkontroll
- Stikking løype Andorsjøen og Nåvatnet
- Utfrakt stein til Skjækerstien
- Forberedelse bygging bru Drevsjøelva
- Oppstart jervregistrering
Møter/befaringer:
- Oppsynsmøte med SNO og politiet
- Styremøte Roktdalsveien
- Storviltmøte med viltnemda
- Møte med NP-forvalter m.fl., tiltaksmøte
- Møte med Statskog
Orienteringssaker i møtet:
- Status drift/koronasituasjon
- Status Ismenningen Fjellstuggu
Forslag til vedtak:
Referater tas til orientering.
Øvrige orienteringssaker i møtet:
- Søknad om permanent merking av Flåtjønnløypa
VEDTAK:
Referater tas til orientering.

Snåsa den 01.04.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
(sign.)

Snåsa fjellstyre

MØTEBOK

Sak nr.: 10/20

Møtedato: 31.03.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr. 123

Årsregnskap for Snåsa fjellstyre 2019
Saksdokumenter:
- Årsregnskap 2019 for Snåsa fjellstyre
Saksopplysninger:
Sparebank1 Regnskapshuset har ført regnskapet for fjellstyret, og har lagt fram årsregnskapet
for 2019. 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 2019 viser et driftsoverskudd på kr. 205 462,- og et ordinært
resultat med overskudd på kr. 261 044,-.

Driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat

Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

2019
4 631 715
205 462
261 044

2018
4 599 740
294 519
343 486

2017
4 096 295
113 011
158 283

31.12.2019
7 639 811
7 059 616
92,4

31.12.2018
7 403 168
6 798 572
91,8

31.12.2017
7 222 078
6 455 086
89,4

Forslag til vedtak:
Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2019 slik det er framlagt, under forutsetning av at
revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet.
VEDTAK:
Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2019 slik det er framlagt, under forutsetning av at
revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet.

Snåsa den 01.04.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
(sign.)
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Sak nr.: 11/20

Møtedato: 31.03.2020

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Årsmelding for 2019
Saksdokumenter:
- Forslag til årsmelding 2019 for Snåsa fjellstyre
Saksopplysninger:
Det er lagt fram forslag til årsmelding 2019. Fagtrykk AS har jobbet med layout og forslag til
trykksak av årsmeldinga.
Forslag til vedtak:
Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2019 som den er framlagt.
VEDTAK:
Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2019 som den er framlagt.

Snåsa den 01.04.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
(sign.)
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Sak nr.: 12/20

Møtedato: 31.03.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr. 613.1

Frifall Bøksetseteren – Luru statsallmenning
Hjemmel:
- Fjelloven § 22
- Seterforskriften kap. 5
Saksdokument:
- Skjema fra fjellstyrets seterregistrering av Bøksetseteren i 2005
- Høringsbrev, forberedelse frifallsvedtak (ikke vedlagt)
- E-post fra plankonsulent, Nord-Trøndelag reinbeiteområde (ikke vedlagt)
Saksopplysninger:
Bøksetseteren ligger i Luru statsallmenning, og hører til bruket Bøkset, gnr 23 bnr 2 på Snåsa.
Nåværende eier av Bøkset er Stig Kolven. Ifølge fjellstyrets seterregistreringer i 2005, består
seteren av en liten seterstue med et påbygd båtskur og et utedo. Seteren har ikke vært i bruk i
jordbrukssammenheng fra gården siden 1950-tallet. Setervollen er gjenvokst, og seterhuset
bærer preg av å ha stått ubrukt i lang tid.
Etter fjellovens § 22 faller retten til seter i statsallmenningen bort når seteren ikke har vært i
bruk i et sammenhengende tidsrom på mer enn 20 år. Det er fjellstyret som avgjør hva som
skjer videre med en seter som har «falt i det fri».
Fjellstyret kan:
1.

Vise ut seteren til gården som seteren er knyttet til, dersom denne gården fortsatt
eksisterer som jordbruksmessig enhet og har et dokumentert behov for seter.

2.

Vise ut seteren til andre med bruksrett og behov for seter.

3.

Anbefale Statskog SF å gi seterbrukeren tillatelse til å ha seterhuset stående på
avgiftsfritt feste i inntil 10 år om gangen. Et slikt feste innebærer at gården og
seterhuset er udelelig, og at seterhuset ikke kan selges fritt. Seterhuset kan brukes som
fritidshus, det kan vedlikeholdes og restaureres, men tillatelse til større nybygginger og
utvidelser kan normalt ikke påregnes.

I forkant av fjellstyrets behandling av denne saken, har saken vært lagt ut til høring på
fjellstyrets nettsider. Saken har også blitt oversendt beitebrukere i området, for eventuelle
kommentarer.
Plankonsulenten for Nord-Trøndelag reinbeiteområde, har ingen merknader til at alt. 3 velges
som løsning i saken.
Vurdering:
Fjellstyret skal i utgangspunktet vurdere alle seterforskriftens alternativ i forhold til seter som har
«falt i det fri». Det er ikke dokumentert noe behov for, eller satt fram noe ønske om, å gjenoppta
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Bøksetseteren som seter fra dagens eier av Bøkset. Fjellstyret har heller ikke mottatt henvendelse fra
andre med bruksrett i allmenningen, om behov for seter i området.
Det er alternativ 3, opprettelse av avgiftsfritt feste tilknyttet gården, som er mest nærliggende for
fjellstyret å vurdere i slike saker. Dette er også den løsningen som departementet i kommentar til
forskriften anbefaler å bruke, dersom det ikke er mangel på seter- og beiteområder i allmenningen,
og om løsningen ikke vil være til ulempe for annen bruksutøving.
Slik administrasjonen vurderer saken, vil en løsning etter alternativ 3 være en god løsning for alle
parter. Det er ønskelig fra dagens eier, det er ikke andre som har behov for seter i dette området nå,
og det vurderes å ikke medføre ulemper for annen bruksutøvelse i statsallmenningen.

Forslag til vedtak:
1. Med bakgrunn i fjellovens bestemmelser om krav til bruk, og at Bøksetseteren ikke
har vært i bruk i jordbruksmessig sammenheng siden 1950, vedtar fjellstyret at
Bøksetseteren har «falt i det fri».
2. Fjellstyret anbefaler Statskog SF at Bøksetseteren kan få bli stående, og at seterhuset
knyttes til et avgiftsfritt feste til bruket Bøkset, gnr 23 bnr 2, i inntil 10 år om gangen.
VEDTAK:
1. Med bakgrunn i fjellovens bestemmelser om krav til bruk, og at Bøksetseteren ikke
har vært i bruk i jordbruksmessig sammenheng siden 1950, vedtar fjellstyret at
Bøksetseteren har «falt i det fri».
2. Fjellstyret anbefaler Statskog SF at Bøksetseteren kan få bli stående, og at seterhuset
knyttes til et avgiftsfritt feste til bruket Bøkset, gnr 23 bnr 2, i inntil 10 år om gangen.

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 eller kunngjøring. Parter
har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Snåsa den 01.04.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
(sign.)
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Sak nr.: 13/20

Møtedato: 31.03.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Søknad fra Lurudal veiforening om støtte til bruarbeid
Saksdokumenter:
- Søknad fra Lurudal veiforening
Saksopplysninger:
Fra Lurudal veiforening har fjellstyret mottatt søknad om støtte til reparasjon av bru over
Lisselva. Brua ligger på privat grunn, på den gamle Lurudalsveien som krysser over og under
jernbanen.
Søknaden skal ha blitt sendt fjellstyret på epost i høst, men den har antagelig havnet i
søppeleposten. Søknaden ble sendt på nytt nå i vinter.
Bruarbeidet og finansiering ble behandlet på styremøte i Lurudal veiforening den 19. august
2019, men hverken fjellstyrets representant i fjellveien eller daglig leder hadde da anledning
til å møte. Saken ble imidlertid diskutert med Statskog på forhånd, og det ble gitt signal om
noe støtte til prosjektet.
Arbeidet har hatt et budsjett på kr 180 000,-, og veiforeninga søker fjellstyret om kr 20 000,- i
støtte. Statskog har bidratt med kr. 20 000,-.
Vurdering:
Brua ligger på den gamle Lurudalsveien, som i all hovedsak nå betjener private grunneiere,
siden det er bygd ny vei som unngår å krysse jernbanen.
Fjellstyret administrerer ressurser som i dag i utgangspunktet ikke er avhengig av denne
veibiten. Så lenge denne veistrekningen ikke er stengt, vil den nok imidlertid bli noe brukt av
biler som skal lengre inn i dalen. Statskog opplyser at de vil ha en direkte positiv effekt av
denne utbedringen, og av den nye skogsbilvegen som bygges på privat grunn i tilknytning til
denne, da vil få bilveg nærmere drivbar skog.
Fjellstyrets budsjett til veivedlikehold er begrenset, og det må påregnes flere skader og
søknader om bidrag i løpet av året. Det foreslås derfor at søknaden støttes med kr. 10 000,Forslag til vedtak:
Snåsa fjellstyre bidrar med kr. 10 000,- i støtte til utbedring av bru over Lisselva.
VEDTAK:
Snåsa fjellstyre bidrar med kr. 10 000,- i støtte til utbedring av bru over Lisselva.

Snåsa den 01.04.20
Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder (sign.)
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Sak nr.: 14/20

Møtedato: 31.03.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Oppløsning av Bergkollen AL
Saksdokumenter:
- Følgeskriv til dagens andelseiere
Saksopplysninger:
Snåsa fjellstyre er registrert med 1 000 andeler i Bergkollen AL. Bergkollen grendehus er
fortsatt registrert som andelslag (AL). Ettersom denne organisasjonsformen opphørte for flere
år siden må det velges ny organisasjonsform for Bergkollen.
Styret for grendehuset legger derfor fram sak på årsmøte med forslag om å oppløse dagens
AL og i stedet stifte foreningen Bergkollen grendehus. Alle dagens andeler vil bli slettet.
Info om organisasjonsendring og forslag til nye vedtekter er vedlagt saken.
Snåsa fjellstyre er utfordret på om vi ønsker å tegne medlemskap i foreningen Bergkollen
grendehus. Årlig kontingent vil bli foreslått satt til 500 kr og hvert medlem har en stemme på
årsmøtet.
Vurdering:
Det er svært lenge siden Snåsa fjellstyre gikk inn og tegnet andeler i Bergkollen AL. Styret
må vurdere om det nå er riktig for fjellstyre å fortsatt være medlem i Bergkollen grendehus.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Styrets behandling:
Saken ble diskutert, og styret kom fram til følgende omforente forslag til vedtak:
Snåsa fjellstyre ønsker ikke å tegne medlemskap i Bergkollen grendehus, da det ligger utenfor
fjellstyrets kjernevirksomhet.
VEDTAK:
Snåsa fjellstyre ønsker ikke å tegne medlemskap i Bergkollen grendehus, da det ligger utenfor
fjellstyrets kjernevirksomhet.

Snåsa den 01.04.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
(sign.)
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Sak nr.: 15/20

Møtedato: 31.03.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Utvidelse av saukru ved Finsåsseteren
Hjemmel:
- Seterforskriften § 5
Saksdokument:
- Høringsbrev fra Statskog
Saksopplysninger:
Raudbeinsetra saubeitelag har beiteavtale med Snåsa fjellstyre, og Finsåsseteren ligger
innenfor beitelagets område. Beiteavtalen er skrevet for 10 år, og gikk ut 2019. I og med at
beitelaget fortsatt er i aktiv drift, vil det være naturlig for fjellstyret å forlenge beiteavtalen
med 10 nye år. Dette vil bli tatt opp i fjellstyret senere i år, sammen med en gjennomgang av
alle beiteavtaler som har gått ut i 2019.
Beitelaget fikk i 2010 tillatelse fra Snåsa fjellstyre og Statskog SF til å inngjerde et areal ved
Finsåsseteren til sanke- og skilleanlegg. Tillatelsen gikk ut i 2019. I forbindelse med at det er
gjennomført skogsdrift i området, måtte gjerdeanlegget tas ned. Beitelaget søker nå om en
liten utvidelse av anlegget når det skal settes opp igjen. De ønsker en utvidelse av gjerdet slik
at det går slik det gjorde ved tidligere seterdrift på Finsåsseteren.
I henhold til seterforskriftens bestemmelser, er det fjellstyret som tar avgjørelse om beiteareal,
og Statskog SF som tar avgjørelse om inngjerding.
Vurdering:
Raudbeinsetra saubeitelag driver fortsatt aktivt med saubeite i Roktdalen, og en utvidelse av
anlegget ved Finsåsseteren vil være formålstjenlig for å styrke beitebruken. Utvidelsen er relativt
liten, og vurderes som kurant. Det er viktig at Statskog viderefører praktiske og rasjonelle
bestemmelser om gjerdehold, grinder mm i sin avtale med beitelaget. Videre er det viktig at tiltaket
avklares med berørte reinbeitedistrikt.

Forslag til vedtak:
Snåsa fjellstyre anbefaler StatskogSF at Raudbeinsetra saubeitelag gis tillatelse til utvidelse av
saukrua ved Finsåsseteren som omsøkt, da dette vil være en formålstjenlig og god løsning for
beitebruken i området. Fjellstyret forutsetter at Statskog setter nødvendige og rasjonelle vilkår
for gjerdeholdet, og at tiltaket avklares med Skjækra reinbeitedistrikt.
Styrets behandling:
Før behandling av saken startet, ba Tone Våg om å få vurdert sin habilitet, da hun er medlem i
Raudbeinsetra saubeitelag. Hun ble kjent inhabil, og deltok ikke i behandling av saken.
VEDTAK:
Snåsa fjellstyre anbefaler StatskogSF at Raudbeinsetra saubeitelag gis tillatelse til utvidelse av
saukrua ved Finsåsseteren som omsøkt, da dette vil være en formålstjenlig og god løsning for
beitebruken i området. Fjellstyret forutsetter at Statskog setter nødvendige og rasjonelle vilkår
for gjerdeholdet, og at tiltaket avklares med Skjækra reinbeitedistrikt.
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Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
(sign.)
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Sak nr.: 16/20

Møtedato: 31.03.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Søknad om støtte til slodd – Nils Christian Gjefsjø
Saksdokumenter:
- Søknad fra Nils Christian Gjefsjø
Saksopplysninger:
Fra Nils Christian Gjefsjø har fjellstyret mottatt søknad om støtte til innkjøp av slodd.
Slodden er tenkt brukt til å bedre vedlikeholdet på løypene inn til Gjefsjøen fjellgård, for
derigjennom å legge til rette for turisme og styrke næringsgrunnlaget på den bebodde
fjellgården.
Slodden, av merket Snowmover, er med en del tilleggsutstyr kostnadsberegnet til kr 45 000,-.
Fjellstyret søkes om støtte på kr. 5 000,Vurdering:
Fjellstyret har i årets budsjett satt av kr. 30 000,- til tilskudd allmennyttige formål og
næringsvirksomhet. Kr. 12 000,- av disse er bundet til tilsagn innvilget i 2019.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Styrets behandling:
Saken ble diskutert, og styret kom fram til følgende omforente forslag til vedtak:
Snåsa fjellstyre mener at en løypeslodd vil legge til rette for trygg og sikker transport for
Gjefsjøen fjellgård, og støtter søknaden med kr. 5 000,-.
VEDTAK:
Snåsa fjellstyre mener at en løypeslodd vil legge til rette for trygg og sikker transport for
Gjefsjøen fjellgård, og støtter søknaden med kr. 5 000,-.

Snåsa den 01.04.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
(sign.)
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Sak nr.: 17/20

Møtedato: 31.03.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Priser for storviltjakt på statsallmenningen 2020
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 justering i
prisene. For 2020 foreligger det ingen endelig anbefaling fra NTFS ennå, i og med at årsmøtet
ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Foreløpig forslaget fra styret i NTFS er at
fjellstyrene justerer kilosprisen opp med KPI fra fjorårets priser, og at grunnavgiften holdes
på 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.
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, justerer Snåsa fjellstyre
opp prisene pr kilo på skutt elg/hjort med KPI 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, justerer Snåsa fjellstyre
opp prisene pr kilo på skutt elg/hjort med KPI fra fjorårets priser. Grunnavgiften settes til kr.
4 000,- pr dyr. Avgift og bestemmelser rundt restjakt på elg (dagskort), videreføres som
tidligere vedtatt.

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 eller kunngjøring. Parter
har rett til innsyn i sakens dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.
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Sak nr.: 18/20

Møtedato: 31.03.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Uttalelser til søknader Grunneierfondet 2020
Saksdokumenter:
- Søknad Snåsa Naturstein AS
- Søknad fra Skækhere sijte
Saksopplysninger:
Intensjonen i fjelloven er at all verdiskapning i statsallmenning skal føres tilbake til
statsallmenningene. Av de inntekter som staten har av tomtefeste for hytter og hoteller, skal
vedkommende fjellkasse ha halvparten. Ellers hører bruken av statens grunneierinntekter
(Grunneierfondet) under departementet, som videre i stor grad har delegert forvaltningen til
Statskog SF.
Grunneierfondet skal brukes til:
1. Statskogs administrasjon av statsallmenningene
2. Tilskudd til Norges fjellstyresamband (NFS)
3. Tiltak i statsallmenningene
4. Innløsning av private særretter til fiske
Som man ser, kan det søkes om tilskudd fra Grunneierfondet til tiltak som ligger i nær
tilknytning til statsallmenningene. Det er Statskog SF som bevilger midler fra
Grunneierfondet, i samråd med NFS. Berørte fjellstyrer skal ha mulighet til å uttale seg til
søknader som gjelder sine statsallmenninger.
Snåsa fjellstyre har fått to søknader til uttalelse i år, en søknad fra Snåsa Naturstein AS og en
søknad fra Skækhere sijte. Snåsa fjellstyre har også selv 2 søknader inne til Grunneierfondet i
2020 (Langvasshytta og bru Drevsjøelva).
Vurdering:
Statsallmenningene på Snåsa er store, og genererer mye inntekter til Grunneierfondet. Det er
lenge siden fjellstyret har hatt søknader fra Snåsa til uttalelse. Søknader herifra bør prioriteres
i Grunneierfondets tildeling for 2020.
Både søknadene fra Snåsa Naturstein AS og Skækhere sijte gjelder lokal næringsvirksomhet
med grunnlag i statsallmenningens ressurser. Begge søknadene bør innvilges støtte.
Forslag til vedtak:
Statsallmenningene på Snåsa er store, og genererer mye inntekter til Grunneierfondet. Snåsa
fjellstyre mener søknader herifra bør prioriteres i Grunneierfondets tildeling for 2020.
Både søknadene fra Snåsa Naturstein AS og Skækhere sijte gjelder lokal næringsvirksomhet
med grunnlag i statsallmenningens ressurser. Begge søknadene bør innvilges støtte fra
Grunneierfondet.
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VEDTAK:
Statsallmenningene på Snåsa er store, og genererer mye inntekter til Grunneierfondet. Snåsa
fjellstyre mener søknader herifra bør prioriteres i Grunneierfondets tildeling for 2020.
Både søknadene fra Snåsa Naturstein AS og Skækhere sijte gjelder lokal næringsvirksomhet
med grunnlag i statsallmenningens ressurser. Begge søknadene bør innvilges støtte fra
Grunneierfondet.

Snåsa den 01.04.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
(sign.)

