
Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 05/22        Møtedato: 28.03.22 

      

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 28.03.22 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 06/22        Møtedato: 28.03.22 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 012.1 

Referater 

 

Hovedtrekk fra drifta inne: 

- Administrasjon småviltjakta, nytt søknadsår 

- Årsmelding, regnskapsavslutning og revisjon 

- Prosjektsøknader/arbeid 

 

Hovedtrekk fra drifta ute: 

- Kvernsjøbru 

- Vedkjøring til hyttene 

- Rundvasking hytter 

- Kadaverregistreringer 

- Oppstart jervregistrering 

- Motorferdselskontroll 

- Snømåking tak 

- Staking lei Andorsjøhytta og Nåvasshytta 

 

Møter/befaringer: 

- Møte med NFS om prosjekt båtvrak 

- Møte med Snåsa kommune om ferdselsåreprosjekt 

- Møte med Statskog om ny arealplan Snåsa kommune 

- Årsmøte Nord-Trøndelag fjellstyresamband 

- Møter i Grønningsveien og Roktdalsveien 

- Møter i samarbeidsprosjektet, småviltadm. 

 

Orienteringssaker i møtet: 

- Tjenestekjøpsavtaler og prosjekter/søknader 2022, foreløpig status 

- Plassering av fjellkassens midler, oppfølging av sak 04/22 

- Ny arealplan for Snåsa kommune, diskusjon til innspill (vedlegg) 

Forslag til vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

VEDTAK: 

Referater tas til orientering. 

 

 

Snåsa den 28.03.22 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 07/22        Møtedato: 28.03.22 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Årsregnskap for Snåsa fjellstyre 2021 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskap 2021 for Snåsa fjellstyre 

Saksopplysninger: 

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

for 2021. Regnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge, og de har ingen merknader til 

regnskapet for 2021. Revisjon Midt-Norge skriver revisjonsberetning når underskrevet 

årsregnskap og årsmelding er oversendt dem.  

Vurdering: 

Fjellstyrets årsregnskap for 2021 viser et driftsresultat på kr. 295 869,- og et årsresultat på kr. 

320 033,-. Ekstraordinære refusjonsmidler, økt tjenestesalg og hytteleie er hovedårsakene til 

overskuddet. 

 

 

 2021 2020 2019 

Driftsinntekter 5 271 702 4 745 713 4 631 715 

Driftsresultat 295 869                              83 654 205 462 

Årsresultat 320 033  -387 280  261 044  

    

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Balansesum 7 622 549 7 453 684 7 639 811 

Egenkapital 6 992 369 6 672 336 7 059 616 

Egenkapitalprosent 91,7 89,5 92,4 

 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2021 slik det er framlagt. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsregnskap for 2021 slik det er framlagt. 

 

 

Snåsa den 28.03.22 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 8/22        Møtedato: 28.03.22 

        

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr.  

Årsmelding for 2021  

Saksdokumenter: 

- Forslag til tekst i årsmelding 2021 for Snåsa fjellstyre  

Saksopplysninger: 

Det er lagt fram forslag til tekst i årsmelding 2021 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 2021 som den er framlagt. 

 

Styrets behandling: 

Årsmeldinga ble gjennomgått og det ble gitt noen innspill til korrektur. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre vedtar årsmelding for 2021 som den er framlagt, med de innspill som kom 

under styrets behandling. 

 

 

 

Snåsa den 28.03.22 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 09/22        Møtedato: 28.03.22 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Høring på merking av sti mellom Gjefsjøen-Holden-Gaundalen 

Hjemmel: 

- Fjellovens § 12 

Saksdokumenter: 

- Høringsbrev fra Statskog med kart 

Saksopplysninger: 

Fra Statskog har fjellstyret fått oversendt søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) 

om merking av sommersti langs den gamle telefonlinja mellom fjellgårdene. Merkingen skal 

fungere som en erstatning for telefonstolpene som Telenor nå er i ferd med å fjerne. Ca. 1,6 

km av traseen ligger på statsallmenning. Statskog ber om fjellstyrets uttalelse til saken. 

Vurdering: 

For ferdselen mellom fjellgårdene er det positivt at det er merket langs de etablerte leiene. 

Både Gjefsjøen fjellgård og Gaundalen fjellgård er positive til tiltaket, og det bør tillegges stor 

vekt. Omfanget av statsallmenning som berøres er lite.  

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til søknaden fra NTT om sommermerking av leia 

mellom Gjefsjøen-Holden-Gaundalen. 

 

Styrets behandling: 

Saken ble diskutert, og Mathis Hætta satte fram forslag om at det ikke skulle tillates merking 

av stien mellom Gjefsjøen-Holden-Gaundalen. Ved avstemning ble Hætta sin forslag 

nedstemt med 4 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre har ingen merknader til søknaden fra NTT om sommermerking av leia 

mellom Gjefsjøen-Holden-Gaundalen. 

 

 

 

Snåsa den 28.03.22 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 

 

 

 

 



Snåsa fjellstyre   MØTEBOK  

 

Sak nr.: 10/22        Møtedato: 28.03.22 

         

Saksbehandler: Vidar Formo      Arkiv nr. 123 

Høring på søknader til Grunneierfondet 2022 

Saksdokumenter: 

- Søknad fra Rognlislettet hytteforening 

- Søknad fra Skækhere sijte 

Saksopplysninger: 

Statskog administrerer og tildeler tilskudd fra Grunneierfondet. Grunneierfondets inntekter 

kommer fra statsallmenningene. Det kan søkes om tilskudd fra Grunneierfondet til tiltak og 

prosjekter med utgangspunkt i statsallmenningenes ressurser. Før tilskudd innvilges, får 

fjellstyret anledning til å uttale seg til de søknader som berører vedkommende fjellstyre sitt 

forvaltningsområde. Snåsa fjellstyre har også selv flere søknader inne til Grunneierfondet for 

2022.  

 

Det er oversendt to søknader til uttalelse: 

1. Søknad fra Skækhere sijte om tilskudd til bygging av flyttekanal/fangarmer til 

gjerdeanlegget i Roktdalen. 

2. Søknad fra Rognlislettet hytteforening i Grønningen om forbedring og forlenging av sti. 

Vurdering: 

Begge søknadene berører næringsvirksomhet og friluftsliv med utgangspunkt i 

statsallmenningens ressurser i Snåsa, og anbefales støttet med normal sats (inntil 35 % av 

grunnlaget). 

Forslag til vedtak: 

Snåsa fjellstyre mener søknadene fra Skækhere sijte og Rognlislettet hytteforening er innenfor 

kriteriene for tilskudd fra Grunneierfondet, og anbefaler at søknadene støttes med normal 

tilskuddssats. 

 

VEDTAK: 

Snåsa fjellstyre mener søknadene fra Skækhere sijte og Rognlislettet hytteforening er innenfor 

kriteriene for tilskudd fra Grunneierfondet, og anbefaler at søknadene støttes med normal 

tilskuddssats. 

 

 

 

Snåsa den 28.03.22 

 

 

Vidar Formo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

 

 


