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Sak nr.: 11/21        Møtedato: 26.04.21 

      

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 28.04.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 12/21        Møtedato: 26.04.21 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Trekking og oppfølging småviltjakt i reg.periode 

- Klargjøring for søknad elgjakt 

- Ny bestandsplan elg 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Frakt ny Langvasshytte 

- Jervregistrering 

- Oppfølging kadavermeldinger og bjørnemeldinger 

- Drift fjellstyrehytter 

- Nasjonalparkoppsyn/utkjøring ved 

 

Møter/befaringer: 

- Møter i byggekomite Langvasshytte 

- Befaring med kommune/HV Plukkutjønnfjellet 

- Møte med SNO, Nordli 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Status ny Langvasshytte 

- Veien videre for Øvre Bangsjøhytta 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

Snåsa den 28.04.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 13/21        Møtedato: 26.04.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Bestandsplan for elg 2021 - 2023  

Hjemmel: 

- Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i SA § 8 

- Hjorteviltforskriften § 15 

Saksdokumenter: 

- Forslag til ny bestandsplan for elg for perioden 2021-2023 

Saksopplysninger: 

Siste bestandsplanperiode for elg gikk ut i 2020, og det må derfor søkes viltnemnda om 

godkjenning av ny bestandsplan for perioden 2021 - 2023. Årlig felling av hjort, rådyr og 

bever på statsallmenningen er så liten at det ikke lages egne bestandsplaner for disse. Kvoter 

her tildeles direkte fra kommunen. 

Vurdering: 

For fjellstyret er det positivt at man kan inngå en avtale med viltnemnda om avskyting av elg 

over 3 år. Da har man større fleksibilitet til å justere tildeling og avskyting de enkelte år.  

 

Det er i forkant av arbeidet med bestandsplaner hos storvalda gjennomført møter med 

viltnemnda. Viltnemnda har i løpet av vinteren justert sin målsetning for elgforvaltninga i 

kommunen, og fjellstyrets målsetninger sammenfaller i stor grad med kommunens nye 

målsetninger.  

 

Det er i ny bestandsplan lagt opp til samme antall dyr i avskytingen, med et mål om økt 

jakteffektivitet og fellingsprosent. Det er justert noe på avskytingsmodell for å få den 

nærmere kommunens målsetninger. Det største jaktfeltet (Storåsen) er delt i to mindre jaktfelt 

for nye jaktlag. Det er også opprettet et nytt jaktfelt, Stor-Øydingen jaktfelt, med areal fra 

Storåsen og Ismenningen jaktfelt. 

 

I ny bestandsplan er det tatt noen grep for å redusere konfliktnivået mellom bruk av løshund 

og påvirkning på rein/reinsamling. Det er foreslått forbud mot bruk av løshund etter 17. 

oktober for nye jaktlag i øvre Lurudal og Seisjødalen. Det samme vil også bli vurdert for 

eventuelle nye lag i Roktdalen i bestandsplanperioden. Midlertidig forbud mot bruk av 

løshund vil kunne innføres før 17. oktober ved pågående reinsamling. 

 

Elgjakta på statsallmenningen foregår i hovedsak som tidligere, med utlysning av ledige 

jaktfelt for 4-års kontrakter. Det søkes og trekkes, med prioritering på inntil 60 % av 

jaktfeltene til innenbygdsboende. For Stor-Øydingen jaktfelt vil det kun bli tilbudt 

dagskortsalg på elg, med lik rett for både innenbygds- og utenbygds jegere. 

 

Saken er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8 -12. 

 

Kunnskapsgrunnlaget §8, Føre-var-prinsippet §9, Økosystemtilnærming og samlet belastning 

§10: 
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Med grunnlag i bestandsdata for elgbestanden i Snåsa og på statsvaldene, gjeldende 

forvaltningsråd, samt kommunens- og fjellstyrets målsetninger, mener fjellstyret at det 

foreligger nok kunnskap for å fatte et slikt vedtak 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: 

Med forbehold om kommunens godkjennelse, vedtar Snåsa fjellstyre vedlagte bestandsplan 

med bestemmelser for perioden 2021-2023.  

 

Styrets behandling: 

Styret diskuterte saken, og det ble lagt fram et omforent forslag til vedtak om å gå for planen 

om framlagt, men å sette hanndyruttaket i planperioden til 55 %. Dette vil både redusere 

fjellstyrets hanndyruttak i planperioden, sett i forhold til tidligere planperioder, og det vil 

spare noen verdifulle produksjonsdyr i fjellområdene, slik at man kan opprettholde en god 

kalveproduksjon selv med relativt stort predasjonspress fra bjørn. 

 

VEDTAK: 

Med forbehold om kommunens godkjennelse, vedtar Snåsa fjellstyre vedlagte bestandsplan 

med bestemmelser for perioden 2021-2023, men følgende endring i planforslaget: 

 

Hanndyruttaket i planperioden settes til 55 %. Dette vil både redusere fjellstyrets 

hanndyruttak i planperioden, sett i forhold til tidligere planperioder, og det vil spare noen 

verdifulle produksjonsdyr i fjellområdene, slik at man kan opprettholde en god 

kalveproduksjon selv med relativt stort predasjonspress fra bjørn. 

 

 

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 28.04.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

  



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 14/21        Møtedato: 26.04.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Priser for storviltjakt på statsallmenningen 2021 

Hjemmel: 

- Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning, § 18 

Saksdokumenter: 

- Prisliste elg 2021 

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 eventuelle 

justeringer i prisen. For 2021 anbefaler NTFS at fjellstyrene justerer kilosprisen opp med 2,5 

% fra fjorårets priser, for å dekke kostnadsveksten. Grunnavgiften pr. dyr holdes uforandret 

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 dagskortjakt på elg holdes uforandret på kr 150 pr jeger/dag. 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i anbefalinger fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband øker Snåsa fjellstyre 

prisene pr kilo på skutt elg/hjort med 2,5 % fra fjorårets priser. Grunnavgiften holdes 

uforandret til kr. 4 000,- pr dyr. Avgift og bestemmelser rundt dagskortjakt på elg videreføres 

som tidligere vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i anbefalinger fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband øker Snåsa fjellstyre 

prisene pr kilo på skutt elg/hjort med 2,5 % fra fjorårets priser. Grunnavgiften holdes 

uforandret til kr. 4 000,- pr dyr. Avgift og bestemmelser rundt dagskortjakt på elg 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. 

 

Snåsa den 28.04.21 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig   



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 15/21        Møtedato: 26.04.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om støtte - Krogsgården 

Hjemmel: 

- Fjelloven § 11 

Saksdokumenter: 

- Søknad fra Krogsgården SA 

Saksopplysninger: 

Fra Krogsgården SA har fjellstyret mottatt søknad om støtte til restaurering av fjøset på 

gården. Det er vedlagt prosjektbeskrivelse og finansieringsplan. Restaureringsprosjektet er 

kostnadsberegnet til kr 822 000,-, og det søkes om støtte på kr. 200 000,- fra Snåsa fjellstyre. 

 

Vurdering: 

Fjelloven gir føringer for eventuelle tilskudd fra fjellkassen. Utgangspunktet er at fjellkassens 

midler skal brukes til tiltak i allmenningene. Er overskuddet større enn det som trengs til 

fjellstyrets egne tiltak, kan fjellstyre gi tilskudd til formål som tar sikte på å styrke 

næringsgrunnlaget i bygda. Det kan også gis mindre tilskudd til allmennyttige formål. 

 

Fjellstyret forvalter selv en stor bygningsmasse i Snåsafjella. For å kunne drifte og 

videreutvikle denne bygningsmasse er fjellstyret avhengig av å gå jevnlig med overskudd og 

bygge egenkapital. Oppspart egenkapital investeres i prioriterte tiltak etter fjellstyrets FDV-

plan. Forvaltning og tilrettelegging for bruken av statsallmenningene er fjellstyrets 

kjerneoppgaver, og må prioriteres. 

 

Fjellstyret har i årets budsjett avsatt kr 20 000,- til tilskudd/støtte og søknaden fra 

Krogsgården SA på kr. 200 000,- ligger derfor langt over avsatt budsjett. Innvilgelse av en 

såpass stor sum vil gi betydelig reduksjon i fjellstyrets egenkapital, og det vil gå på 

bekostning av fjellstyrets egne tiltak i allmenningene. Det vurderes derfor som vanskelig å 

forsvare innvilgelse av søknaden. 

Forslag til vedtak: 

Fjellkassens midler skal gå til forvaltning, drift og tilrettelegging i statsallmenningene. Snåsa 

fjellstyre har ikke større overskudd og egenkapital enn det som trengs til fjellstyrets egne 

tiltak i statsallmenningene. Søknaden fra Krogsgården SA om støtte på kr. 200 000,- avslås 

derfor. 

 

VEDTAK: 

Fjellkassens midler skal gå til forvaltning, drift og tilrettelegging i statsallmenningene. Snåsa 

fjellstyre har ikke større overskudd og egenkapital enn det som trengs til fjellstyrets egne 

tiltak i statsallmenningene. Søknaden fra Krogsgården SA om støtte på kr. 200 000,- avslås 

derfor. 
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Snåsa den 28.04.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 
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Sak nr.: 16/21        Møtedato: 26.04.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Budsjettjustering – ny fjellstyrehytte ved Langvatnet 

Saksopplysninger: 

Saken ble tatt opp under eventuelt. 

 

I fjellstyremøtet den 15. februar 2021 ble status for arbeidet med ny fjellstyrehytte ved 

Langvatnet gjennomgått av byggekomiteen. Økonomien i prosjektet ble gjennomgått, og på 

grunn av endringer og økte kostnader ble fjellstyret enige om å øke ramma til prosjektet og 

byggekomiteen til kr. 1,6 mill. inkl. mva. Dette ble ikke gjort i vedtaks form, men det var 

enighet om det i møtet.  

 

Arbeidet med hytta er nå så godt som ferdig, og man har oversikt over det meste av tillegg og 

kostnader. Totalt ligger kostnaden nå på ca. kr. 1 590 000,-. Takløsningen som ble lagt er en 

form for takpapp, med 30 års garanti. Man ser i ettertid at det burde vært valgt en annen 

variant. Byggekomiteen har derfor forslag om at det lektes opp og legges et tretak av 

malmfuru utenpå pappen. Dette vil medføre en ekstra kostnad på ca. kr. 56 000,- eks. mva. 

Arbeidet kan gjøres nå i vår.  

 

Vurdering og forslag til vedtak: 

Fjellstyret var samstemte i at et tretak ville være fint på ei slik hytte, og at det også ville gi et 

dempet inntrykk av hytta i terrenget. Fjellstyre framsatte et omforent forslag til vedtak om at 

det kunne kjøpes inn og legges tretak på hytta til en kostnad på ca. kr 56 000,- eks mva. Dette 

kommer i tillegg til kostnadsrammen som tidligere er utvidet til kr. 1,6 mill. inkl. mva  

 

VEDTAK: 

I henhold til oversikt og anbefalinger fra byggekomiteen øker fjellstyret budsjettrammen til ny 

fjellstyrehytte ved Langvatnet til inntil kr. 1,6 mill. inkl. mva. I tillegg vedtas det innkjøp og 

legging av tretak av malmfuru på hytta, til en kostnad på kr. 56 000,- eks. mva. 

 

 

Snåsa den 28.04.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 


