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Sak nr.: 28/20

Møtedato: 31.08.20

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 01.09.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
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Sak nr.: 29/20

Møtedato: 31.08.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Referater
Hovedtrekk fra drifta inne:
- Supplerende tildeling og fakturering småviltjakt
- Oppfølging taksering rype
- Kontrakter og fakturering grunnavgift elgjakt
- Arbeid med prosesskriv til ankesak Frostating Lagmannsrett
- Arbeid med ansettelse vikar
- Eposter og telefoner
- Saksbehandling styremøte
Hovedtrekk fra drifta ute:
- Oppfølging og renhold hytter
- Oppfølging kadavermeldinger
- Steintrapp/kavel Skjækerstien
- Drift av hårfeller
- Oppsyn nasjonalpark
- Fiskeoppsyn
- Rydding innfallsport/Grubba
Møter/befaringer:
- Møte med Snåsa kommune og nasjonalparksenteret om innfallsporter
- Landsmøte NFS
- Styremøte/befaring Grønningsveien (Lars Erik)
Orienteringssaker i møtet:
- Drift og status etter sommersesongen
- Bemanning vikarstilling
- Eventuelle oppfølging etter befaring
Forslag til vedtak:
Referater tas til orientering
Øvrige diskusjonssaker i møtet:
- Oppfølging etter befaring innfallsport. Fjellstyret gjør en felles henvendelse til
kommunen sammen med Statskog, angående flytting av nasjonalparkbauta og
driftsavtale innfallsporter.
- Behov for skilting ved kommunegrensen i Roktdalen
- Orientering om søknadsprosessen rundt eventuell opprusting av damstokker
Andorsjøen

Snåsa fjellstyre
VEDTAK:
Referater tas til orientering.

Snåsa den 01.09.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
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Sak nr.: 30/20

Møtedato: 31.08.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Forvaltningsplan for småvilt 2020-2023
Saksdokumenter:
- Fjellstyresak 22/20 Forvaltningsplan for småvilt 2020-2023 (ikke vedlagt)
- Forslag til forvaltningsplan for småvilt på statsallmenningene i Snåsa 2020-2023
- Uttalelse fra Snåsa kommune v/viltnemda
Hjemmel:
- Fjelloven § 23
Saksopplysninger:
Bakgrunn og behov for å ha en forvaltningsplan for småvilt på statsallmenningene er
gjennomgått i fjellstyrets sak 22/20. I samme sak ble det vedtatt å legge ut forslag til
forvaltningsplan for småvilt på statsallmenningene i Snåsa på høring. Planen er også
oversendt Snåsa kommune for uttalelse. Svarfrist for eventuelle merknader har vært 20.
august 2020.
Snåsa kommune v/viltnemda har behandlet forslag til forvaltningsplan i møte den 20.08.20.
Viltnemda har ingen merknader til forvaltningsplanen.
Det er ikke mottatt noen øvrige merknader til saken.
Vurdering:
Forvaltningsplanen vil danne et godt grunnlag for fjellstyrets småviltforvaltning de neste 4
årene. Sammen med fjellstyrets vedtatte delegasjonsreglement, vil den gi en smidig og
adaptiv forvaltning i bestandsperioden.
Saken skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8 – 12:
Kunnskapsgrunnlaget §8, Føre-var-prinsippet §9, Økosystemtilnærming og samlet belastning
§10:
Etter fjellstyrets vurdering har en på grunnlag av mange års kunnskap om bestandssituasjon
på statsallmenningen, uttaksprosent og forvaltningsmodeller, tilstrekkelig kunnskap til å legge
rammer for småviltforvaltningen i en flerårig forvaltningsplan, uten å volde skade på arter,
naturmangfoldet eller økosystemet.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver §10, Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder §12:
Ikke relevant i saken.

Forslag til vedtak:
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Med bakgrunn i behovet for å ha en planmessig, effektiv og adaptiv forvaltning av småvilt på
statsallmenningene, vedtar Snåsa fjellstyre forvaltningsplan for småvilt 2020-2023 som
vedlagt.
VEDTAK:
Med bakgrunn i behovet for å ha en planmessig, effektiv og adaptiv forvaltning av småvilt på
statsallmenningene, vedtar Snåsa fjellstyre forvaltningsplan for småvilt 2020-2023 som
vedlagt.

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 01.09.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder
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Sak nr.: 31/20

Møtedato: 31.08.20

Saksbehandler: Vidar Formo

Arkiv nr.

Igangsettingsvedtak ny fjellstyrehytte ved Langvatnet
Saksdokumenter:
- Fjellstyresak 23/19 Spillemiddelsøknad ny hytte ved Langvatnet
- Tilsagnsbrev tilskudd Grunneierfondet
- Avslag spillemidler 2020, med avklaring for videre prosess for 2021
- Revidert kostnads- og finansieringsoversikt
Saksopplysninger:
Fjellstyret har i sak 23/19 vedtatt at det søkes spillemidler for oppsetting av ny fjellstyrehytte
ved Langvatnet. Eksisterende hytte ved Langvatnet er preget av lang tids bruk, og det er
behov for å ha ei sikringshytte i området. Det ble derfor ansett som mest formålstjenlige å
sette opp ei ny overnattingshytte på plassen, og ta i bruk gammelhytta til sikringshytte.
Tiltaket krever tillatelse etter PBL, og det er på plass.
Søknaden om spillemidler ble ikke innvilget for 2020. Søknaden er imidlertid formelt
godkjent, og kan fornyes for 2021. I henhold til vedlagte avklaringer fra DNT, som
saksbehandler søknadene om spillemidler, vil fornyede søknader bli prioritert for tildeling av
midler.
Det ble i vinter også søkt om tilskudd fra Grunneierfondet til prosjektet, og fjellstyret fikk
innvilget inntil kr 285 000,- i tilskudd. Tilskuddet er begrenset opp til 1/3 av fjellstyrets
egeninnsats i prosjektet (fastsatt verdi av egen arbeidsinnsats og egenkapital). Frist for å hente
ut tilskuddet er 31.12.21.
Vurdering:
For å minimere bruken av fjellstyrets egenkapital i prosjektet, ble det i spillemiddelsøknaden
for 2020 budsjettert med betydelig egen arbeidsinnsats fra fjelloppsynet. Med tilskudd fra
Grunneierfondet er det imidlertid mulig å redusere egeninnsatsen i bygginga noe, og heller
kjøpe dette fra byggefirma. Et slikt byggeprosjekt vil uansett påføre betydelig ekstra
arbeidsbelastning på fjelloppsynet, da det kommer i tillegg til annen ordinær drift.
Fjellstyret vedtok i sak 23/19 å avsette kr 1 mill. til forskuttering av alle kostnader i
prosjektet. I spillemiddelsøknaden for 2020 var det derfor ikke rom for å ta inn eventuelle
administrative og uforutsette kostnader i søknadsgrunnlaget. I fornyet søknad for 2021 må
kostnadsoverslag og finansiering oppdateres. Tilskudd fra Grunneierfondet må legges inn,
sammen med adm.- og uforutsette kostnader. Oppsatte poster som flyttes fra egeninnsats til
kjøpt tjeneste, vil også bli tillagt mva i kostnadsoppsettet. I revidert kostnadsoppsett for
fornyet søknad i 2021, er derfor de totale kostnadene for prosjektet på ca kr 1,66 mill., mot ca
kr 1,4 mill. i opprinnelig søknad. For å kunne forskuttere alle kostnadene ved fornyet søknad,
inkl. mva, må fjellstyret avsette kr 1,4 mill. i egenkapital. Men, i og med at det dette gir
grunnlag for et større spillemiddeltilskudd, samt at vi mottar tilskudd fra Grunneierfondet,
skal det ikke bli noen større endringer i fjellstyrets netto utgifter (egenkapital) i prosjektet.
Fjellstyret har egenkapitalgrunnlag stort nok til at det vurderes som forsvarlig å avsette inntil
kr 1,4 mill. i prosjektperioden.
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Vi har ikke fått noen avklaring på om det er mulig å forlenge utbetalingsfristen for tilskuddet
fra Grunneierfondet. Det betyr at vi bør gjennomføre prosjektet i 2021 for å være sikre på å få
med oss grunneierfondsmidlene. I og med at søknaden om spillemidler er formelt godkjent,
og med de avklaringer vi har fått fra saksbehandler angående fornyet søknad, så skal det ikke
være noen risiko for fjellstyret å forskuttere byggeprosjektet.
Det er formålstjenlig at det oppnevnes en byggekomite i fjellstyret, som får ansvar for å lede
og gjennomføre anbuds- og byggeprosessen. Tidligere byggekomiteer har bestått av
styreleder, daglig leder og fjelloppsyn Ola Vedal.
Forslag til vedtak:
Med bakgrunn i behovet for ny fjellstyrehytte og sikringshytte ved Langvatnet, vedtar Snåsa
fjellstyre igangsetting av byggeprosjektet som omsøkt og godkjent fra Snåsa kommune.
Prosjektet skal være gjennomført innen utgangen av 2021.
Prosjektet gjennomføres på følgende vilkår:
- Spillemiddelsøknad for tiltaket sendes som fornyet søknad for 2021, med grunnlag i
vedlagte reviderte kostnads- og finansieringsplan.
- Fjellstyret øker rammen på egenkapital for forskuttering av utgifter til tiltaket, fra kr 1
mill. til kr 1,4 mill.
- Det nedsettes en byggekomite bestående av styreleder, daglig leder og fjelloppsyn Ola
Vedal. Byggekomiteen gis fullmakt til å lede og gjennomføre anbuds- og
byggeprosjektet innenfor en ramme på kr 1,4 mill. (eksklusiv verdi av egen
arbeidsinnsats).
VEDTAK:
Med bakgrunn i behovet for ny fjellstyrehytte og sikringshytte ved Langvatnet, vedtar Snåsa
fjellstyre igangsetting av byggeprosjektet som omsøkt og godkjent fra Snåsa kommune.
Prosjektet skal være gjennomført innen utgangen av 2021.
Prosjektet gjennomføres på følgende vilkår:
- Spillemiddelsøknad for tiltaket sendes som fornyet søknad for 2021, med grunnlag i
vedlagte reviderte kostnads- og finansieringsplan.
- Fjellstyret øker rammen på egenkapital for forskuttering av utgifter til tiltaket, fra kr 1
mill. til kr 1,4 mill.
- Det nedsettes en byggekomite bestående av styreleder, daglig leder og fjelloppsyn Ola
Vedal. Byggekomiteen gis fullmakt til å lede og gjennomføre anbuds- og
byggeprosjektet innenfor en ramme på kr 1,4 mill. (eksklusiv verdi av egen
arbeidsinnsats).

Snåsa den 01.09.20

Vidar Formo
Fjelloppsyn/daglig leder

