
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 01/21        Møtedato: 15.02.21 

      

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 17.02.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 02/21        Møtedato: 15.02.21 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

 - Fakturering/oppgjør/rapportering elgjakta 

 - Ordnet tilbud på inatur.no for jaktkort i regulert periode av småviltjakta 

 - Saksbehandling styremøte 

 - Regnskap/årsoppgjør 

 - Næringslivskort småviltjakta 

 - Saksforberedende arbeid ankesak Frostating Lagmannsrett 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Tjenestesalg Snåsa IL, ny bru Kovasselva 

- Klargjøring av hytter for utleie, søppel og renhold 

- Vedkjøring hytter 

- Ferdigstilling grunnarbeid ny Langvasshytta 

 

Møter/befaringer: 

 - Møter med inatur 

 - Møte med Nasjonalparkstyret v/leder og forvalter 

 - Møte med Fjellstyrene i Lierne 

 - Digital fagsamling for fjelloppsynet 

 - Møter i byggekomite ny Langvasshytte 

 - Møte med Snåsa kommune, teknisk 

 

Orienteringssaker i møtet: 

 - Orientering fra byggekomite Langvasshytte 

 - Nye administrative rutiner for småviltjakta i regulert periode 

 - Søknader Grunneierfondet 2021 

 - Foreløpig årsregnskap 2020 

 - Mulige datoer for befaring Søndre Bangsjø statsallmenning 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

Øvrige diskusjonssaker i møtet: 

- Befaring Bangsjøan i utgangspunktet uke 11 (Vigdis opptatt 16. og 19., Bjørn Inge opptatt 

17.) 

- Bjørn Inge Ånonli hadde fått innspill angående opprusting av stien ned til Leirsjøen. 

Fjellstyret tar dette med seg i videre planlegging av tiltak og søknader om tilskudd. 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 
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Snåsa den 17.02.21 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 03/21        Møtedato: 15.02.21 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Opphør av beiteavtale og gjeterhus – Leif Kåre Bergli 

 

Vedlagte dokumenter: 

- Beiteavtale for sau, LKB 

- Utvisningsdokument for gjeterhus, LKB 

- Skriv fra Snåsa fjellstyre av 27.05.2020 til LKB angående opphør av beiteavtale 

- Svar fra LKB til Snåsa fjellstyre av 10.06.2020 

- Nytt skriv fra Snåsa fjellstyre til LKB av 27.08.2020 

- Søknad om utsettelse av frist fra LKB v/Økonomibistand Regnskap AS, av 20.10.2020 

- Epost fra Luru rbd. om overtakelse av gjeterhus, av 18.11.2020 

- Svar fra Snåsa fjellstyre, utsettelse av frist og purring på beitebruksplan, av 

25.11.2020 

- Avklaring fra Ismenningen Beitelag 

Hjemmel: 

- Seterforskriften § 5 

Saksopplysninger: 

Leif Kåre Bergli, 7760 Snåsa, har hatt avtale med fjellstyret om beite med sau på deler av 

statsallmenningen, ved grensa mot Holden Statskog. Siste beiteavtale gikk ut i 2019. I 

forbindelse med beitebruken har Bergli fått tillatelse til oppføring av gjeterhus på 

statsallmenningen. Gjeterhuset er oppført med grunnlag i fjellstyrets vedtak i sak 16/10, og 

fjellstyret har satt vilkår for oppføring og bruk av huset. Det er også gitt tillatelse til 

oppsetting av gjerder ved gjeterhuset. 

 

Bergli mottok i 2019 omstillingstilskudd fra Miljødirektoratet for å slutte med sau på grunn av 

stort rovdyrpress. Et vilkår for tilskuddet er at det ikke skal drives med sauehold eller 

sauebeite på eiendommen kommende 20 år. 

 

Beiteavtalene fjellstyret har med enkeltbrukere og saubeitelag er tidsbegrenset, og ved 

fornyelse blir det sett på om det er behov for endringer. Med bakgrunn i dette, og det faktum 

at Bergli hadde sluttet med sauedrifta, ble Bergli tilskrevet av fjellstyret den 27.05.20 og 

orientert om at fjellstyret og Statskog skulle ta en avgjørelse på hva som skal skje videre med 

gjeteranlegget. Bergli ble bedt om å gi innspill til dette. I svar fra Bergli den 10.06.20 

opplyste han at han hadde startet med produksjon av storfe, og dermed hadde behov for 

beiteareal og anlegget.  

 

Beiteområde/-avtale, oppsetting av gjeterhus, gjerder og samlekru har i vilkårs form vært 

knyttet til drift av sau. Med omlegging av produksjonsform til storfe, må behovet for 

beiteareal og anlegg behandles av fjellstyret, i henhold til fjellstyrets beiteregler for 

statsallmenningen. Fjellstyret ba derfor i brev av 27.08.20 Bergli om å oversende driftsplan 

for storfebeite, med landbruksfaglig uttalelse fra kommunen. 
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Den 20.10.2020 mottok fjellstyret epost fra Økonomibistand Regnskap AS, som på vegne av 

Bergli søkte om utsatt frist til 20.11.2020 for levering av driftsplan. Dette ble innvilget av 

fjellstyret. Fjellstyret mottok imidlertid ingen driftsplan, verken før utsatt frist eller senere.  

18.11.2020 mottok fjellstyret epost fra Luru reinbeitedistrikt, med melding om at 

reinbeitedistriktet overtok gjeterhuset til Leif Kåre Bergli fra 01.01.2021. Fjellstyret svarte i 

epost den 23.11.2020 at pågående saksbehandling angående beite, gjeterhus og gjerder til Leif 

Kåre Bergli måtte sluttføres, før eventuelt utvisning av gjeterhuset til reindrifta kunne skje. 

 

Den 25.11.2020 sendte fjellstyret epost til Økonomibistand Regnskap AS, hvor fjellstyret 

viste til at de hadde mottatt melding om overtakelse av gjeterhuset tilhørende Leif Kåre 

Bergli, fra Luru reinbeitedistrikt. Fjellstyret bad om tilbakemelding på om det dermed var å 

forstå slik at det ikke ville komme noen driftsplan for storfebeite fra Bergli. Fjellstyret har 

ikke mottatt svar på denne eposten. 

 

Området på statsallmenningen som Leif Kåre Bergli har disponert til sauebeite, inngår som 

del av Ismenningen Beitelag. Det er avklart med beitelaget at de ikke har behov for beite eller 

gjeterhus i denne delen av beiteområdet nå. 

 

Vurdering: 

Slik saken står, må fjellstyre gå ut fra at det ikke vil komme noen søknad om beiteutvisning 

for storfe fra Bergli nå. Fjellstyret må ta stilling til flere moment i saken. 

 

Beite 

Avtalen mellom fjellstyret og Bergli om areal for saubeite er utgått, og Bergli har avsluttet 

saueholdet på eiendommen. Det er ikke kommet søknad og driftsplan for storfebeite på 

statsallmenningen. Eiendommen til Bergli har beiterett på statsallmenningen så lenge 

eiendommen består som jordbruksenhet, og fjellstyret vil behandle en eventuell senere søknad 

om beite etter gjeldende regler for beitebruk i statsallmenningen. 

 

Gjeterhus 

Vilkårene for gjeterhuset er knyttet opp mot sauedrifta, og ved opphør av sauedrifta faller 

grunnlaget for gjeterhuset bort. Etter reglene i seterforskriften skal fjellstyre gjøre vedtak om 

riving/fjerning av gjeterhuset, om det ikke kan utvises til en annen med bruksrett og behov i 

allmenningen. Det er ingen andre jordbrukere med bruksrett som har aktiv beiting i denne 

delen av statsallmenningen nå. Området inngår som del av Ismenningen Beitelag, som 

opplyser at de ikke har behov for gjeterhuset. Fjellstyret har heller ikke mottatt henvendelser 

fra andre om behov for beite i denne delen av allmenningen. Slik situasjonen er, synes det 

derfor ikke å være grunnlag eller behov for å vise ut gjeterhuset til annen jordbruker med 

bruksrett. 

 

I og med at Luru reinbeitedistrikt har sendt melding om overtakelse av gjeterhuset, tyder det 

på at reinbeitedistriktet ser et behov for gjeterhus i området. En overføring av gjeterhuset til 

reinbeitedistriktet, vil være en fornuftig løsning på saken. Slik vilkårene for gjeterhuset har 

vært, skal det også hittil ha vært tilgjengelig for reindrifta. Om huset nå overføres til 

reindrifta, bør eventuell andre med bruksrett og framtidig behov for beite og gjeterhus i 

området, kunne samarbeide om dette huset. Det er Reindriftsforvaltningen som behandler 

søknader og utviser gjeterhytter til reindrifta. 
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I utvisningsvedtaket for gjeterhuset har fjellstyret forbeholdt seg forkjøpsrett av hytta til 

teknisk verdi. Det er ikke behov for at fjellstyret skal benytte seg av denne forkjøpsretten. 

Hytta kan ikke brukes til utleie, og fjellstyret har allerede ei oppsynshytte ved Grønningen. 

 

Gjerder 

I forbindelse med sauedrifta er det blitt gitt tillatelse til oppføring av gjerder og samlekru ved 

gjeterhytta. Dette må fjernes ved opphør av drifta. 

 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i at Leif Kåre Bergli har avsluttet sitt sauehold på eiendommen, og at behovet 

for sauebeite, gjeterhus og gjerdeanlegg på statsallmenningen ved Østergrønningen dermed 

har opphørt, gjør Snåsa fjellstyre følgende vedtak: 

 

1.  Vilkårene for fortsatt utvisning av gjeterbu tilhørende Leif Kåre Bergli, samt 

tilhørende gjerdeanlegg, er ikke lenger tilstede. 

 

2.  Fjellstyret anbefaler Luru reinbeitedistrikt å søke Reindriftsforvaltningen om 

overtakelse og utvisning av gjeterhuset. Fjellstyret ber om at det ved eventuelt 

framtidig behov for gjeterhus for andre med bruksrett og beite i området, søkes å finne 

en ordning med sambruk av huset, slik vilkårene har vært hittil. 

 

3 Dersom ikke Luru reinbeitedistrikt ønsker, eller får utvist gjeterhuset, krever fjellstyret 

at huset fjernes av Leif Kåre Bergli. 

 

4. Fjellstyret krever at gjerdeanlegg/netting knyttet til sauedrifta fjernes av Leif Kåre 

Bergli i løpet av 2021. 

 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i at Leif Kåre Bergli har avsluttet sitt sauehold på eiendommen, og at behovet 

for sauebeite, gjeterhus og gjerdeanlegg på statsallmenningen ved Østergrønningen dermed 

har opphørt, gjør Snåsa fjellstyre følgende vedtak: 

 

1.  Vilkårene for fortsatt utvisning av gjeterbu tilhørende Leif Kåre Bergli, samt 

tilhørende gjerdeanlegg, er ikke lenger tilstede. 

 

2.  Fjellstyret anbefaler Luru reinbeitedistrikt å søke Reindriftsforvaltningen om 

overtakelse og utvisning av gjeterhuset. Fjellstyret ber om at det ved eventuelt 

framtidig behov for gjeterhus for andre med bruksrett og beite i området, søkes å finne 

en ordning med sambruk av huset, slik vilkårene har vært hittil. 

 

3 Dersom ikke Luru reinbeitedistrikt ønsker, eller får utvist gjeterhuset, krever fjellstyret 

at huset fjernes av Leif Kåre Bergli. 

 

4. Fjellstyret krever at gjerdeanlegg/netting knyttet til sauedrifta fjernes av Leif Kåre 

Bergli i løpet av 2021. 
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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 17.02.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 04/21        Møtedato: 15.02.21 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Revidering av fjellstyrets internkontroll/HMS 

 

Vedlagte dokumenter: 

- Revidert HMS-plan for Snåsa fjellstyre 2021 (egne vedlegg til saksutsendelse) 

- Nye instrukser (smittevern, trusler/vold/trakassering) 

Hjemmel: 

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften). 

Saksopplysninger: 

Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter med ansatte «.. å utføre systematiske 

tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen.» 

Den som er ansvarlig for virksomheten (her fjellstyret) skal sørge for at det innføres og utøves 

internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samsvar med arbeidstakerne og deres 

representanter. 

 

Snåsa fjellstyre har utarbeidet et regelverk for HMS-arbeidet i virksomheten. Daglig leder har 

hovedansvaret for den daglige oppfølgingen av planen, i samarbeid med de ansatte. HMS-

regelverket er revidert ved flere anledninger, og endringer og justeringer i planens instrukser 

skal godkjennes av styret. Som del av HMS-planen ligger også instrukser for de ulike 

stillingene i fjellstyret. 

Vurdering: 

HMS-regelverket ble sist revidert av styret i februar 2020. Siden den gang er det oppstått 

behov for å gjøre nye risikovurderinger og lage nye instrukser. Dette gjelder i forhold til 

smittevern på hyttene, og i forhold til trusler/vold/trakassering mot ansatte.  

 

Covid-19 har gjort at fjellstyret har måttet iverksette smittevernrutiner utover vanlig drift og 

renhold, for å kunne holde fjellstyrehyttene åpne for utleie. Dette har skjedd i samråd med 

Norges Fjellstyresamband, DNT og fjellstyrene i regionen. 

 

Under utøvelsen av oppsynsvirksomheten kan ansatte bli utsatt for forsøk på påvirkning, press 

eller i verste fall vold. Dette inntreffer heldigvis sjelden, men det skjer. Riktig og konsekvent 

oppfølging av dette fra arbeidsgiver er viktig. 

 

HMS-planen som nå framlegges for styret, skal være godt oppdatert til fjellstyrets virksomhet.  

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre godkjenner den reviderte HMS-planen med instrukser og vedlegg som vedlagt 

i saken. 
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VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre godkjenner den reviderte HMS-planen med instrukser og vedlegg som vedlagt 

i saken. 

 

 

Snåsa den 17.02.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 05/21        Møtedato: 15.02.21 

         

Saksbehandler: Elise Myren      Arkiv nr.  

Regulering av priser på småviltjakt og fiske  

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. Disse prisene reguleres hvert 5. år i forskrift 

om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Forslag til ny forskrift er ute på høring og 

blir vedtatt i mars 2021. De nye prisrammene er således ikke vedtatt enda. Søknad for 

småviltjakt i regulert periode åpner 1. mars. Fjellstyret ønsker å vedta nye priser før ny 

forskrift trår i kraft, slik at dette er klart til søknadssidene åpner.  

 

For annen jakt, hytteutleie og øvrig utleie er det ikke fastsatt slike prisrammer. Priser på 

hytteleie mm ble regulert av fjellstyret i desember 2020. Priser på elgjakt behandles som egen 

sak senere, med anbefaling på priser fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband. 

 

Småviltjakt 

Følgende priser og korttyper er gjeldende for småviltjakt, de ble sist regulert i februar 2020: 

 

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. 2 100 kr. 1050 

Sesongkort m/hund kr. 2 300 kr. 1150 

 

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 2020: 

 

Brukergrupper: Enkeltkort Familiekort 

Årskort Døgn Uke Årskort 

Fiske med krok (både innenbygds-, utenbygdsboende 

og utlendinger) 

 

100 

 

350 

 

540 

 

720 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

100 

 

350 

 

540 

 

720 
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Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

170 

 

540 

 

740 

 

930 

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. 

 

 

Vurdering: 

Regulering av prisene bør skje med jevne mellomrom slik at man unngår store prishopp. For 

småviltjakt og fiske må prisene holdes innenfor fastsatte prisrammer. Når det nå kommer ny 

prisrammer, er det grunnlag for en noe større prisjustering. Som en av landets største tilbydere 

av småviltjakt og fiske på statsallmenning, bør Snåsa fjellstyre ligge i øvre sjiktet av 

prisrammen. 

 

Forslag til nye priser: 

 

Småviltjakt 

  

Korttype Utenbygdsboende Innenbygdsboende 

Dagskort kr. 280,- kr. 140,- 

5 dagers kort (kun i regulert periode) kr. 1130,- kr. 565,- 

Ukekort kr. 1 580,- kr. 790,- 

Sesongkort u/hund kr. 2 300,- kr. 1150,- 

Sesongkort m/hund kr. 2 500,- kr. 1250,- 

 

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 

 

Brukergrupper: Enkeltkort Familiekort 

Årskort Døgn Uke Årskort 

Fiske med krok (både innenbygds-, utenbygdsboende 

og utlendinger) 

 

110 

 

380 

 

570 

 

750 

Innenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

110 

 

380 

 

570 

 

750 

Utenbygdsboende, krokfiske og fiske med oter 

og/eller garn i tillatte vatn 

 

185 

 

570 

 

770 

 

970 

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. 
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Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre justerer priser for småviltjakt og fiske som foreslått ovenfor i sakens 

vurderinger, under den forutsetning at prisene er innenfor prisrammene som blir vedtatt i ny 

forskrift.   

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre justerer priser for småviltjakt og fiske som foreslått ovenfor i sakens 

vurderinger, under den forutsetning at prisene er innenfor prisrammene som blir vedtatt i ny 

forskrift.   

 

 

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 17.02.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 


