
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 06/21        Møtedato: 19.03.21 

      

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 22.03.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

  



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 07/21        Møtedato: 19.03.21 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Åpning for søknad småviltjakt 2021 

- Refusjonsregnskap og årsoppgjør 2020 

- Leiekjøringsavtaler 

- Forberedende arbeid ankesak Frostating lmr 

- Bestandsplan elg 2021-2023 

- Årsmelding 2020 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Drift hytter, oppstart rundvasking 

- Klargjøring og frakt ny Langvasshytte 

- Oppstart jervregistrering 

 

Møter/befaringer: 

- Møte byggekomite ny Langvasshytte 

- Møte ved viltnemnda/storvalda 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Status og tiltak for fjellstyrets hytter ved Bangsjøan, FDV-plan 

- Kjøring til fjellstyrehytter/utleiehytter 

- Endringsvedtak Ryplihytta 

- Status ny Langvasshytte 

- Priser elgjakt 2021 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

 

Snåsa den 22.03.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

  



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 08/21        Møtedato: 19.03.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Årsregnskap for Snåsa fjellstyre 2020 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskap 2020 for Snåsa fjellstyre 

Saksopplysninger: 

Sparebank1 Regnskapshuset har ført regnskapet for fjellstyret, og har lagt fram årsregnskapet 

for 2020. 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 2020 viser et driftsresultat på kr. 83 654,- og et årsresultat med 

underskudd på kr. 387 280,-. Regnskapsførte tap ved salg av Ismenningen Fjellstuggu AS, 

både i driftsresultat (bruksretter) og finansposter (aksjer), er årsaken til det negative 

årsresultatet. 

 

 2020 2019 2018 2018  

Driftsinntekter 4 745 713 4 631 715 4 599 740   

Driftsresultat 83 654 205 462 294 519   

Årsresultat -387 280  261 044  343 486   

      

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018   

Balansesum 7 453 684 7 639 811 7 403 168   

Egenkapital 6 672 336 7 059 616 6 798 572   

Egenkapitalprosent 89,5 92,4 91,8   

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2020 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2020 slik det er framlagt, under forutsetning av at 

revisjonen ikke har vesentlige merknader til regnskapet. 

 

 

Snåsa den 22.03.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

  



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 09/21         Møtedato: 19.03.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Årsmelding for 2020  

Saksdokumenter: 

- Forslag til tekst i årsmelding 2020 for Snåsa fjellstyre  

Saksopplysninger: 

Det er lagt fram forslag til tekst i årsmelding 2020 for Snåsa fjellstyre. Årsmeldinga er ikke 

ferdigstilt med bilder og bildetekst ennå, men den vil bli redigert og opptrykt som tidligere år. 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2020 som den er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2020 som den er framlagt. 

 

 

 

Snåsa den 22.03.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

  



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 10/21         Møtedato: 19.03.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Forliksavtale i overskjønnsak mot staten 

Saksdokumenter: 

- Avtaletekst forlik 

Styrets behandling: 

Saken ble tatt opp under eventuelt i møtet. 

 

Det er i den siste tiden jobbet mye opp mot overskjønnsaken som skulle gått i Frostating 

lagmannsrett 23.-26. mars 2021. Saken gjelder statens avslag på fjellstyrets krav om 

erstatning etter vernet av statsallmenningene i 2004. Saken har med ujevne mellomrom pågått 

siden da. 

 

I samråd med Norges fjellstyresamband (NFS) ble dommen fra tingretten i 2019 påanket av 

fjellstyret. Advokat Tor Gresseth har ført saken for Snåsa fjellstyre. I og med at saken har fått 

en helt prinsipiell vridning, har også NFS engasjert seg i saken sammen med fjellstyret. NFS 

har forskuttert og garantert for eventuelle saksomkostninger. 

 

Den siste uken nå før rettsaken skulle opp, har vi parallelt med saksforberedende arbeid, 

jobbet med staten for å forsøke og oppnå et forlik. Etter hvert aksepterte staten de viktigste 

vilkårene for et forlik, og selv om det ikke gis erstatning i pengebeløp, har vi klart å oppnå 

noen viktige avklaringer i nye skjønnsforutsetninger. De viktigste punktene er: 

 

- Dommen fra tingretten heves/slettes 

- Fjellstyret kan påregne å få hogge ved til Ryplihytta 

- Fjellstyret kan påregne at det vil kunne benyttes ATV med belter, eller med 

tilsvarende skånsomt marktrykk som beltedrift, for utfrakt av skutt elg. Likedan at 

tillatelse til å medbringe slikt kjøretøy til jaktbase vil bli gitt. 

- Fjellstyre kan påregne at det vil bli gitt tillatelse til å legge ut båter, basert på 

forvaltning av fiskeressursene og etter behov dokumentert i en båtplan. 

- Dersom ikke tillatelse gis, kan fjellstyret kreve erstatning 

- Staten dekker saksomkostninger for ankesaken  

 

Det er et viktig prinsipp for fjellstyresystemet at det jobbes for tilpasninger i verneforskriften, 

i stedet for at det ytes erstatning. Selv om det i verneforskriften er låst for en rekke nye tiltak i 

områdene i framtiden, er det i forliket åpnet for noen tilpasninger som gjør at noe av bruken 

av områdene kan opprettholdes. 

 

Prosessen med krav om erstatning etter vernet startet sammen med Fjellstyrene i Lierne, og 

det var i stor grad like problemstillinger knyttet til vernet både i Snåsa og Lierne. Utkast til 

forliksavtale ble derfor diskutert i fellesmøte med lederne i Nordli-, Sørli- og Snåsa fjellstyre, 

sammen med NFS, torsdag kveld den 18. mars. Gruppa var enige om at vi sannsynligvis 

hadde kommet så langt som vi kunne komme med våre krav, og at vi, sett opp mot de 

negative prinsipielle virkningene det hadde hatt om vi skulle tape rettsaken, burde gå for en 

forliksavtale. Forslaget til forliksavtale er gjennomgått i fjellstyremøtet. 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Styret framsatte følgende omforente forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i de avklaringer og tilpasninger som er kommet i stand gjennom forslaget til 

forliksavtale med staten i overskjønnssaken etter vern av statsallmenninger i 2004, velger 

Snåsa fjellstyre å inngå forlik i henhold til vedlagte avtale. 

 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i de avklaringer og tilpasninger som er kommet i stand gjennom forslaget til 

forliksavtale med staten i overskjønnssaken etter vern av statsallmenninger i 2004, velger 

Snåsa fjellstyre å inngå forlik i henhold til vedlagte avtale. 

 

 

 

Snåsa den 22.03.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 


