UTSKRIFT FRA MØTEBOK:
Sak 20/21.

Godkjenning av møtereferat fra forrige møte, 2/9-21.
Referatet godkjent, med merknad om at mailer fra Leif og Odd Vidar tas med i
referatet.

Sak 21/21.

Orienteringer.

Saksfremlegg:

-

-

-

Småviltjakta har gått greit for seg, noen små irettesettelser.
Jegerne melder om bra med både rype og orrfugl. Har fått en
del kommentarer på hvorfor vi stopper jakta 1/11. Har enda
ikke fått inn så mange rapporter fra jegerne om
fellingsresultat. Legger frem dette til nestet møte.
Storviltjakta. Fellingsresultatet for elg, er i heile gamle Verran,
mye lavere enn tidligere. På våre jaktfelt er det felt 7 av tildelt
11 elger. Det er ikke felt hjort på våre jaktfelt. Malbua har felt 4
elg, Simadalen 1 har felt 2 elg, Simadalen 2 har felt 1 elg.
Grønlia har ikke felt elg.
Våre hytter er nå ute hos INATUR, det er enda stengt for
direktebestilling frem til 1/1-22. INATUR skal ha 10% av salget
+ mva. Vi må diskutere om vi må justere opp leieprisen på
hyttene.

-

Vedtak:

Våre tildelte hjorter. Det er pr i dag ikke felt noen av våre 13 hjorter
på våre jaktfelt. Hjorter har vært lagt ut for salg, men ingen respons
så langt.
- Våre hjorter legges ut i en pot, og jaktfeltene i Ytre Verran storvald
blir orienter om dette i e-post snarest. Det utdeles slik at de aller
fleste blir felt.
Orienteringen tas som en orientering, og enstemmig vedtak om at hjorter legges
ut i pot, og at vi justerer våre priser på hytteutleie med 5%.

Sak 22/21.

Etterbetaling lønn, daglig leder.

Saksfremlegg:

Viser til tidligere utsendte dokumenter fra regnskapskontor/Odd Vidar.

Forslag til
Vedtak.
Vedtak:

Daglig leder har ikke fått justert sin lønn siden 1/10-16.
Det ble diskutert om fjellstyret skulle etterbetale lønn fra 1/10-16 eller 1/10-19.
Fjellstyret mente at daglig leder selv skulle ha gjort innsigelse tidligere på dette.
Ole Tronstad mente og at dette var tatt opp i styret tidligere. Bjarne Kvistad
mente at det nye styret (fra 2019) ikke kunne ordne for det, det gamle styret ikke
hadde gjort.
Bjarne Kvistad hadde tidligere sendt inn et forslag om at fjellstyret etterbetaler
daglig leder lønn fra 1/10-19. Og at pensjonstrekk blir ordnet fra samme dato.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kommentar:

Daglig leder tar betekningstid på om han vil godta dette.

Sak 23/21.

Elgjakt Sørenvassmarka.

Diskusjon:

Saksfremlegg:

Sørenvassmarka har de siste 45 årene blitt leid ut som tilleggsareal til
Bolmset jaktfelt. Før at Bolmset jaktlag ble delt i 2 (Stavrum jaktfelt ble
opprettet i 2015) utgjorde Sørenvassmarka ca 30% av dette jaktfeltet.
Jaktfeltet betalte da ca 30% av verdien av alle felt dyr på Bolmset jaktfelt,
til fjellstyret etter den tabellen som brukes for dette. Dette utgjorde en
inntekt på mellom 12000,- og 20000,- til fjellstyret, litt etter størrelse og
antall felte dyr. Bolmset jaktfelt hadde i alle år 100% fellingsprosent av
tildelte dyr. 29/3-16 vedtok fjellstyret at Bolmset jaktlag får leie
Sørenvassmarka for 4 nye år. (2015-2018) Arealet som da ble leid ble
beregnet til å utgjøre 33% av det terrenget som Bolmset har, etter at
Stavrum jaktfelt ble eget. For 2018 utgjorde dette kr: 20121,75 i inntekt for
fjellstyret.
I sak 4/19 i fjellstyret ble dette diskutert heftig, og både landbrukskontoret
i Verran og Mads Forsell (da ansatt i Beiarn Kommune) ble kontaktet for å
se på hvor stort er egentlig arealet (tellende jaktareal) på Sørenvassmarka.
Dette sprikte noe. Se for øvrig sak 4/19. Det arealet som i dag brukes ble da
anslått til ca 5500 da tellende areal. Om dette er helt rett, vites ikke pr i
dag. Steinkjer Kommune ved viltforvalteren, har sagt at hun skal gå
igjennom alle arealer i gamle Verran. Dette er enda ikke gjort.
I sak 4/19 ble det vedtatt at Bolmset jaktlag får leie Sørenvassmarka for 2
nye år, til en fast sum på kr 18000,- Det ble samtidig vedtatt at det
utarbeides en plan over utmarksressursene i hele Sandseter
statsallmenning innen jaktsesongen 2020. Det engasjeres ekstern
kompetanse til å foreta utredningen. Vi har ventet på at Steinkjer
Kommune skal ta tak i dette, da det og kan få store følger for de andre
jaktfeltene i gamle Verran. Dette har enda ikke blitt gjort. Elgtettheten i
gamle Verran og i hele regionen er for tiden synkende. Det er felt mye
mindre elg både i Steinkjer, Verdal, Inderøy, gamle Mosvik, Leksvik, og
resten av Indre Fosen og Åfjord. Og da åpne opp for enda et jaktfelt, er
etter daglig leders meining, uklokt. Mindre enheter gir dårligere arondering
og vanskeligere å jakte. Neste år kan fjellstyret få tildelt mindre elg, og det
blir da vanskelig med jaktfelt på 1 og 2 dyr. De andre av våre jaktfelt har 1
år igjen av en 4 årskontrakt, og det ville vært bedre med et eventuelt nytt
jaktfelt med start sammen med ny trekning av disse

Forslag til
vedtak:

1. Fjellstyret tar kontakt opp mot viltrådet, og ut-hører om når en slik
gjennomgang av areal blir gjort.
2. Bolmset jaktlag tilbys å leie Sørenvassmarka for 1 nytt år, til samme
fastpris.
3. Fjellstyret tar ny avgjørelse i saken etter at arealet er taksert, og en
eventuell ny avskytingsplan er utarbeidet.

Diskusjon:

Forslag fra Odd Vidar Vandbakk:
Sørenvassmarka utlyses for jakt fra og med 2022, som eget jaktfelt. Det lyses først
ut for 1 år, og fra 2023 for 4 år sammen med de andre jaktfeltene. Det ordnes
med godkjenning som eget jaktfelt.

Vedtak:

Sørenvassmarka utlyses for jakt fra og med 2022, som eget jaktfelt. Det lyses
først ut for 1 år, og fra 2023 for 4 år sammen med de andre jaktfeltene. Det
ordnes med godkjenning som eget jaktfelt.
Enstemmig vedtatt.

Sak 24/21.

Søknad om støtte til Bolmsetveien.

Saksfremlegg:

Bolmsetveien søker også i år om støtte til vedlikehold av veien. Det har ikke
kommet søknad om tilskudd fra andre veier for 2021.

Forslag til
Vedtak:
Diskusjon:

Det innvilges et tilskudd på kr 3500,- som støtte til vedlikehold for 2021.

Vedtak:

Ragnhild S Norum erklærte seg inhabil, da hun er medeier i veien. Hun ble erklært
inhabil av styret.
Det innvilges et tilskudd på kr 3500,- som støtte til vedlikehold for 2021.
Enstemmig vedtatt.

Sak 25/21

Sørenvassdammen, finnes det noen «billig» løsning?

Saksfremlegg:

Odd Vidar og Ragnhild ba styret om å behandle deres habilitet i saken,
begge har tilknytning til hytter ved vatnet. Begge ble erklært inhabile.
Viser til tidligere utsendte dokumenter om saken. Styret var på befaring
sommeren 2020, og NVE var da med, sammen med Statskog SF. Vanskelig å
se for seg noen billig løsning på dette. Styret får diskutere saken, og se hva
som kan være en løsning.
Det må tas kontakt med Skoglund i NVE, og få avklart om det kan være
aktuelt å kappe av dammen noe. Statskog SF må også sikker uttale seg om
dette. Vi må se på en kost/nytte i denne saken. Er det mulig med en litt
sterkere presenning/duk for å tett lekkasjen. Har noen noe erfaring med
slike dammer i Fjellstyresambandet? Eller andre?

Vedtak:

Det legges frem en sak om dette, med betraktninger til neste styresmøte.
Enstemmig vedtatt.

Sak 26/21

Eventuelt.

Diskusjon:

Leif Jåma tok opp hva som ligger i småviltkort salg fra 2/10. Dette må spesifiseres
bedre på vår hjemmeside. Mange bestiller kort på forhånd, først til mølla
prinsippet.

Vedtak:

Dette spesifiseres bedre på vår hjemmeside fra 2022.

Kl 1845.

Så gikk turen til Øynaparken, der vi fikk servert julemiddag.

