
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 17/21        Møtedato: 21.06.21 

      

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 22.06.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

  



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 18/21        Møtedato: 21.06.21 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Småviltjakt regulert periode 

- Info til jegere, hytteleiere og turfolk 

- Tjenestekjøpsavtaler, rapporteringer 

- Byggeregnskap Langvasshytta 

- Revidert budsjett 2021 og budsjett 2022 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Frakt, bygging terrasse, innkjøp og innvendig arbeid Langvasshytta 

- Rovviltarbeid: jervsporing, DNA bjørn, kadaverundersøkelser 

- Registreringer kongeørn og jaktfalk 

- Utkjøring av ved til leirplasser 

- Siste klargjøring av hytter på vinterføre 

- Utfrakt og legging av noe furukavel sti Liss-Heggsjøen 

- Rundvasking Grisbakkhytta, ettersyn/vask Dalvasshytta og Roktsjøhytta 

- Montering og kontroll hårfeller for DNA bjørn 

- Skjøtsel leirplasser og gapahuk Leirsjøen 

- Oppsamling, vedlikehold og lagring kjelker, støttinger og utstyr 

- Vedlikehold bru og naust Roktsjøhytta 

- Hatt med praksiselev og praksisstudent 

 

Møter/befaringer: 

- Møte i Nord-Trøndelag fjellstyresamband 

- Interne møter 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Regnskapsrapport pr. juni 2021 

- Bemanningssituasjon i fjellstyret fra oktober 

- Prioriteringer for ny spillemiddelsøknad 2021 

- Forespørsel om bru mellom Skjelbreia og Skjækervatnet 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering 

 

Øvrige orienteringssaker i møtet: 

- Orientering fra møte/befaringer på Grønningsveien og Roktdalsveien 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

Snåsa den 22.06.21 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 19/21        Møtedato: 21.06.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Søknad om sponsorstøtte – Kristian Falmår 

Saksdokumenter: 

- Søknad fra Kristian Falmår 

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har mottatt søknad fra Kristian Falmår om sponsorstøtte i forbindelse med satsing 

på skiskyting på nasjonalt nivå. Kristian har fra høsten 2020 kombinert lærlingearbeid på 

deltid og trening med Steinkjer videregående. Han ønsker nå å satse for fult på skiskytinga, og 

ser at kombinasjonen med jobb blir for krevende. Han mister med det det meste av sin inntekt, 

og er derfor på utkikk etter sponsorer til videre satsing mot landslagsplass etter sesongen 

21/22. Søknaden er vedlagt saken. 

 

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. 

Fjellstyrets avsatte midler til tilskudd/støtte er relativt begrenset. Fjellstyret må i denne saken 

gjøre en vurdering på om det er riktig å gi støtte til en enkeltutøver, eller om fjellkassens 

midler skal brukes på lag/organisasjoner. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert og styret framsatte følgende omforente forslag til vedtak: 

 

Fjellstyrets avsatte midler til tilskudd/støtte er begrenset. Fjellstyret ønsker å prioritere tiltak 

som omfatter lag eller flere utøvere samlet, og kan derfor ikke imøtekomme søknaden om 

sponsorstøtte fra Kristian Falmår. 

 

VEDTAK: 

Fjellstyrets avsatte midler til tilskudd/støtte er begrenset. Fjellstyret ønsker å prioritere tiltak 

som omfatter lag eller flere utøvere samlet, og kan derfor ikke imøtekomme søknaden om 

sponsorstøtte fra Kristian Falmår. 

 

 

Snåsa den 22.06.21 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

  



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 20/21        Møtedato: 21.06.21 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Byggeregnskap for ny Langvasshytte 

Saksdokumenter: 

- Regnskapssammendrag  

Saksopplysninger: 

Fjellstyret har vedtatt oppsetting av ny fjellstyrehytte ved Langvatnet. Hytta er nå ferdig 

oppsatt, og vi har mottatt ferdigattest fra kommunen. Hytta vil åpnes for utleie ila juni. 

 

Byggeprosjektet er ledet av en byggekomite nedsatt av fjellstyret. Leder i byggekomiteen 

(styreleder) har gått gjennom økonomien i prosjektet med fjellstyret i møter den 15. februar 

og 26. april i år. Fjellstyret har økt den økonomiske rammen for prosjektet til kr 1 670 000 

inkl. mva.  

 

Byggeregnskapet er nå oppgjort, og det viser et utlegg fra fjellkassen på kr 1 680 000 inkl. 

mva. I tillegg er det beregnet en verdi på egeninnsatsen i prosjektet på kr 280 000. Dette gir 

en totalkostnad på kr 1 960 000. 

 

Fjellstyret har fått innvilget spillemiddeltilskudd på kr 640 000 og tilskudd fra 

Grunneierfondet på kr 280 000. Utbetalingsanmodning på disse tilskuddene vil bli sendt nå 

når byggeregnskapet er oppgjort og revidert. 

 

Når man trekker fra tilskudd og verdi av egeninnsats fra totalkostnaden, sitter fjellstyret igjen 

med en kostnad på kr 761 000 inkl. mva. Fjellstyret får igjen mva på hyttebygging, og dette 

utgjør kr 336 000. Netto kostnad for fjellstyret blir da kr 425 000 for ny Langvasshytte. 

 

Vurdering: 

Det er et lite avvik på prosjektets totale kostnader ift bevilget ramme for utlegg (ca. kr 

10 000), men det vurderes å være av underordnet betydning. Det anbefales at fjellstyret 

godkjenner byggeregnskapet som framlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre godkjenner byggeregnskapet for ny Langvasshytte som framlagt i saken. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre godkjenner byggeregnskapet for ny Langvasshytte som framlagt i saken. 

 

 

Snåsa den 22.06.21 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 


