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Sak nr.: 32/20        Møtedato: 03.12.20 

      

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 07.12.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 33/20        Møtedato: 03.12.20 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

 - Utsending jaktkort/statistikk småviltjakta 

 - Rapporteringer på tjenestekjøpsavtaler 

 - Oppfølging sakkyndig i ankesak 

 - Nødnett, DSB, programmering terminaler 

 - Prosjektering tiltak hovedinnfallsport 

 - Avklaringer skatt/mva til FAU 

 - Budsjett/årsplan 2021 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

 - Ferdigstilling Skjækerstien 

 - Bygd ny bru over Drevsjøelva 

 - Oppsyn i småviltjakta 

 - Oppsyn/veiing elgjakta 

 - Oppfølgende drift hytter 

 - Kadaverregistreringer 

 - Grunnarbeid Langvasshytta 

  

Møter/befaringer: 

 - Møte i Rådgivende utvalg og med nasjonalparkstyret 

 - Møte med inatur.no og Fjellstyrene i Lierne 

 - Møter i FAU 

 - Møter i byggekomite 

 - Møte med Statskog 

 - Møte med hytteeierforening og Statskog 

 

Orienteringssaker i møtet: 

 - Orientering fra byggekomite Langvasshytte 

- Regnskapsrapport pr. desember 2020 

- Oppsummering fra jakta i høst 

- Søknad på tiltaksmidler verneområder 2021 

- Status bemanning i fjellstyret 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

Snåsa den 07.12.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 34/20        Møtedato: 03.12.20 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Regulering av priser på hytteleie 

Saksopplysninger: 

Bruken av fjellstyrets hytter og båter har økt mye de siste årene, og det medfører et økende 

behov for drift, vedlikehold og renhold. Mye bruk utover høsten og om vinteren gjør at det 

går mer ved på hyttene. I år har i tillegg utbruddet av covid-19 gjort at det har vært ekstra stort 

behov for renhold og ettersyn på hyttene. Fjellstyret har i sommer engasjert ekstra personell 

for å føre tilsyn med hyttene og båtene. 

 

De fleste av fjellstyrehyttene ligger ved vann, hvor de som har hytta disponerer båt i vatnet. 

Ved noen hytter er det i tillegg motor og bensin med på båten (Langvasshytta, Andorsjøhytta 

og Skjækerhytta). Med unntak av den lille hytta i Ytre Bangsjøan, så har alle fjellstyrehyttene 

hatt lik prissetting. Følgende priser er gjeldende for fjellstyrehytter og egne utleiebåter nå: 

 

Hytte, sommerutleie 1.mai – 13.sept.  730,-  (500,-) 

Hytte, høstleie regulert periode 14. – 24. sept.  1 450,-    (950,-) 

Hytte, høstleie 25. sept. – 20. okt.   1 250,-  (750,-) 

Hytte, vinterleie 21. okt – 31. april   820,-  (550,-) 

Utleiebåt      180,- 

Kano       180,- 

Lavvo       180,- 

 

Priser i kursiv gjelder Ytre Bangsjøhytta. 

 

Vurdering: 

Prisutviklingen bør følge fjellstyrenes kostnadsøkninger generelt, og gi grunnlag for 

vedlikehold, investeringer og ha mannskap for å drifte hyttene. Det bør innføres et prissystem 

som differensierer mer på hyttene, blant annet ut fra standard, etterspørsel og om det følger 

med båtmotor og bensin på hytteleia. Det er satt opp forslag til følgende prismatrise: 

 

  (01.05-13.09) (25.09-31.10) (01.11-30.04) (14.09-24.09) 

Fjellstyrehytte Sommer  Sept-okt Vinter Regulert periode, 5 døgns periode 

Andorsjøhytta 950 1 400 1 050 10 500 

Langvasshytta (ny) 950 1 400 1 050 10 500 

Skjækerhytta 950 1 400 1 050 10 500 

Ryplihytta 850 1 300 1 050 9 500 

Nåvasshytta 850 1 300 1 050 9 500 

Grisbakkhytta 850 1 300 950 9 500 

Roktdalshytta 850 1 300 950 9 500 

Dalvasshytta 850 1 300 950 9 500 

Øydingshytta 850 1 300 950 9 500 

Kvernsjøhytta 850 1 300 950 9 500 

Ytre Bangsjøhytta 600 900 800 6 000 

Øvre Bangsjøhytta 600 900 800 6 000 
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Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar nye priser for leie av fjellstyrehytter fom 1. januar 2021, etter følgende 

prismatrise: 

 

  (01.05-13.09) (25.09-31.10) (01.11-30.04) (14.09-24.09) 

Fjellstyrehytte Sommer  Sept-okt Vinter Regulert periode, 5 døgns periode 

Andorsjøhytta 950 1 400 1 050 10 500 

Langvasshytta (ny) 950 1 400 1 050 10 500 

Skjækerhytta 950 1 400 1 050 10 500 

Ryplihytta 850 1 300 1 050 9 500 

Nåvasshytta 850 1 300 1 050 9 500 

Grisbakkhytta 850 1 300 950 9 500 

Roktdalshytta 850 1 300 950 9 500 

Dalvasshytta 850 1 300 950 9 500 

Øydingshytta 850 1 300 950 9 500 

Kvernsjøhytta 850 1 300 950 9 500 

Ytre Bangsjøhytta 600 900 800 6 000 

Øvre Bangsjøhytta 600 900 800 6 000 

 

Styrets behandling: 

Bjørn Inge Ånonli la fram forslag om at prisen i regulert periode for Ryplihytta og 

Nåvasshytta kunne være lik prisen for Andorsjøhytta, Langvasshytta og Skjækerhytta. Saken 

ble diskutert og det ble fattet et omforent vedtak som tok inn dette. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar nye priser for leie av fjellstyrehytter fom 1. januar 2021, etter følgende 

prismatrise: 

 

  (01.05-13.09) (25.09-31.10) (01.11-30.04) (14.09-24.09) 

Fjellstyrehytte Sommer  Sept-okt Vinter Regulert periode, 5 døgns periode 

Andorsjøhytta 950 1 400 1 050 10 500 

Langvasshytta (ny) 950 1 400 1 050 10 500 

Skjækerhytta 950 1 400 1 050 10 500 

Ryplihytta 850 1 300 1 050 10 500 

Nåvasshytta 850 1 300 1 050 10 500 

Grisbakkhytta 850 1 300 950 9 500 

Roktdalshytta 850 1 300 950 9 500 

Dalvasshytta 850 1 300 950 9 500 

Øydingshytta 850 1 300 950 9 500 

Kvernsjøhytta 850 1 300 950 9 500 

Ytre Bangsjøhytta 600 900 800 6 000 

Øvre Bangsjøhytta 600 900 800 6 000 

 

 

Snåsa den 07.12.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 35/20        Møtedato: 03.12.20 

         

Saksbehandler: FAU       Arkiv nr.  

Endring i investeringsbudsjett 2020 – anskaffelse av arbeidsbiler 

Saksdokumenter: 

- Regnskapsrapport pr. desember 2020 (framlegges i møtet) 

- Likviditetsoversikt (framlegges i møtet) 

 

Saksopplysninger: 

For å løse arbeidsoppdrag for fjellstyret og samarbeidspartnere (tjenestekjøpsoppdrag), er 

fjelloppsynet avhengig av å ha bil tilgjengelig. Det er i henhold til tariffavtalen fjellstyrets 

ansvar å stille bil til disposisjon for tjenestekjøring. Det kan unntaksvis avtales bruk av privat 

bil i tjenesten, mot kompensasjon. I Snåsa fjellstyre har alle ansatte holdt egen bil mot 

godtgjørelse. Godtgjørelsen reguleres i tariffavtalen.  

 

Vurdering: 

Det er stor aktivitet i Snåsa fjellstyre, som igjen genererer mye bilkjøring. For heltidsansatte i 

fjellstyret gjør arbeidsoppgaver og fraktbehov det nødvendig å benytte biler med høy 

bakkeklaring og stor trekk-kraft. Mye kjøring på dårlige fjellveier stiller krav til solide biler 

og periodevis god framkommelighet. 

 

Fjellstyrets arbeids- og forhandlingsutvalg (FAU) har i år vurdert behovet for bil i tjenesten 

for de heltidsansatte, opp mot tariffavtalen, kostnader for fjellstyret og som del av lokale 

forhandlinger. FAU har konkludert med at det for fjellstyret vil utgjøre små endringer i årlige 

driftskostnader om fjellstyret anskaffer to arbeidsbiler som disponeres av de heltidsansatte. 

Dette vil også være i tråd med tariffavtalen. Mulighet for privat bruk, mot beskatning etter 

fastsatte regler, vil kompensere for godtgjørelser som faller bort, blant annet for kvelds- og 

helgearbeid.  

 

Fjellstyret har både avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig omsetning. Regnskapskontoret har 

fastsatt forholdsmessig fradrag av mva på bilutgifter for fjellstyret. Fradrag for mva, sammen 

med gode rabattordninger på nybil, gjør det gunstig for fjellstyre å anskaffe nybiler, som 

byttes innenfor garantiperioden. For å opprettholde fortsatt god likviditet hos fjellstyret, og 

fordele investeringskostnadene over tid, er det vurdert som mest hensiktsmessig å kjøpe en bil 

nå, og lease den andre bilen på 3 år.  

 

Det må avsettes en ramme på inntil kr. 650 000,- + mva. for kjøp og forskudd på leasing. 

Dette er ikke satt opp i årets investeringsbudsjett, og det må derfor gjøres et eget vedtak på 

det. Det er god likviditet i fjellstyret, og årets driftsresultat ser ut til å ende med et relativt bra 

overskudd.  

 

Forslag til vedtak: 

Det avsettes en ramme på inntil kr. 650 000,- + mva. for kjøp og forskudd leasing av to 

arbeidsbiler i fjellstyret. Det delegeres til daglig leder å gjennomføre anskaffelsene av biler, i 

tråd med konklusjon fra FAU. 

 

VEDTAK: 
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Det avsettes en ramme på inntil kr. 650 000,- + mva. for kjøp og forskudd leasing av to 

arbeidsbiler i fjellstyret. Det delegeres til daglig leder å gjennomføre anskaffelsene av biler, i 

tråd med konklusjon fra FAU. 

 

 

 

Snåsa den 07.12.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

  



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 36/20        Møtedato: 03.12.20 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Årsplan og budsjett for 2021 

Saksdokumenter: 

- Forslag til årsplan 2021  

- Forslag til budsjett 2021 

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 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. I år fikk vi en stor oppsving i bruken av hyttene, gjennom utbruddet av 

covid-19 og endringer i folks reisevaner. Mange nye brukere oppdaget fjellstyrets tilbud i 

statsallmenningen. Det ble et omfattende arbeid med å klargjøre hyttene og lage regler for 

bruk av hyttene i koronatiden. Ekstra oppfølging og renhold måtte til. Som smittesituasjonen 

ser ut nå, vil vi trolig merke dette også i 2021. Dette, sammen med forventet tjenestekjøp og 

bygging av ny fjellstyrehytte i Langvatnet, gjør at det vil være stort behov for arbeidsressurser 

i fjellstyret neste år. Stillingen som fagsekretær har vært ubesatt siden slutten av september, 

men vikar starter på nyåret. Stillingen vil da bli oppjustert i stillingsstørrelse for resten av 

vikarperioden, for å ta igjen etterslep fra i år, og i større grad bistå i drifta i 2021. 

 

Oppsetting av ny fjellstyrehytte ved Langvatnet gjøres etter eget budsjett. Bygging av ny bru 

ved Kvernsjøen er satt opp i 2021. 

 

Forslag til netto driftsbudsjett for 2021 (inkl. avskrivninger) framlegges med et estimert 

overskudd på kr. 21 000,-. 

 

På investeringssiden er det satt opp bytte av 2 snøscootere, med en netto kostnad på kr. 

100 000,-.  

 

Noen kommentarer til budsjettforslag 2021: 

 

Inntekter: 

- Tjenestesalg SNO: Det budsjetteres med omtrent samme oppdragsmengde. 

- Nasjonalparkstyret: Første del av flerårig prosjekt fra hovedinnfallsporten i 

Grønningen, stiforbedring mot Heggsjøene  

- Salg andre tjenester: Snåsa IL, NFS, andre 
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- Småviltjakt og fiske: Ny prisramme vil komme neste år, og det budsjetteres med 

justering av prisene. Fortsatt relativt høyt jakttrykk, men mindre enn i år. 

- Storviltjakt: Forventes noe høyere avskyting 

- Hytteutleie/båtutleie/fiske: Forventes fortsatt relativt høyt trykk som følge av 

korona og nye reisevaner 

- Tilskudd: Søker Grunneierfondsmidler til ny bru ved Kvernsjøen. 

 

Kostnader: 

- Normal lønnsvekst faste stillinger  

- Utvidet stilling i vikarperioden for fagsekretær 

- Usikkert anslag på pensjonskostnader, usikkerhet ift bruk av fond 

-     Økte avskrivninger 

 

Investeringer: 

- Bytte 2 snøscootere 

 

Forslag til vedtak: 

Årsplan og budsjett for 2021 vedtas som det er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Årsplan og budsjett for 2021 vedtas som det er framlagt. 

 

 

 

Snåsa den 07.12.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 37/20        Møtedato: 03.12.20 

         

Saksbehandler: FAU       Arkiv nr.  

Søknad om sponsormidler 

Hjemmel: 

-     Fjellovens § 11 

Saksdokumenter: 

- Søknad fra Hallvard U. Smestad 

 

Saksopplysninger: 

Hallvard U. Smestad har søkt fjellstyret om tilskudd på kr. 2 500,- til en naturfilm han har 

laget, hvor mye av innholdet er fra Snåsafjella. Filmen laget i samarbeid med TrønderTV. 

Filmen kan sees på youtube: 

 

TRØNDERSK NATUR Verdt å ta vare på - YouTube 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert og styret kom fram til et omforent vedtak. 

 

VEDTAK: 

Søknad om sponsormidler til TV-film avslås, med bakgrunn i at søknaden mangler 

budsjett/finansieringsplan, og at filmen allerede er publisert. Fjellstyret er imidlertid positiv til 

god reklame fra Snåsafjella, og bildene på vindu i Snåsa sentrum er et godt eksempel på dette. 

Fjellstyret signaliserer at de vil stille seg positiv til en søknad ved fornying av disse bildene, 

uten at fjellstyret vil binde seg opp i et konkret beløp knyttet til dette. 

 

 

 

 

Snåsa den 07.12.20 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TphNjfWNQTc

