Referat fra styresmøte i Verran og Inderøy fjellstyre på Tingvold Hotel, Steinkjer 5/2-18. kl
1800.
Disse møtte: Ole Tronstad, Ole Anders Iversen, Bjørn Skjelstad, Grete Mari Sand, Leif Jåma og Hans
Tettli. Lena O Heggstad hadde meldt forfall og vara hadde ikke anledning.

Sakliste:
Sak 1/18. Orienteringssaker.
- Elgjakt høst 2017. Felt 9 av 11 elger, bra utbytte, ca 115.000,- Rypejakta 2017. Felt ca 350-390 ryper, meget godt kortsalg.
- Byggetillatelser, Ormsethytta, Simadalsbru. Tar tid.
- Sørenvassdammen. Møte med hytteeierne blir på torsdag 8/2.
Sak 2/18. Prisjusteringer 2018.
Daglig leder foreslår å justere alle priser opp med ca. 3%+.
Priser blir da jakt:
Sessongkort rypejakt utenbygdsboende opp fra 1800,- til 1850,Innenbygdsboende opp fra 900,- til 930,Ukekort:

Utenbygdsboende opp fra 950,- til 980,Innenbygdsboende opp fra 620,- til 640,-

3 dagerskort:

Utenbygdsboende opp fra 420,- til 440,Innenbygdsboende opp fra 100,- til 110,-

Dagskort:

Utenbygdsboende opp fra 200,- til 210,Innenbygdsboende opp fra 100,- til 105,-

Harejaktkort:

Utenbygdsboende opp fra 500,- til 520,Innenbygdsboende opp fra 250,- til 260,-

Smårovviltkort: Rev, kråke, mår etc: 200,- for alle.
Hytteleie: Pr. natt:
Ormsetstua:

Fra 620,- til 640,-

Ormsethytta:

Fra 450,- til 470,-

Mefjellshytta:

Fra 450,- til 500,-

Simadalshytta: Fra 450,- til 470,Langvassnaustet: fra 350,- til 360,Valtjernhytta:

fra 320,- til 330,-

12% mva kommer i tillegg.
Vedtak: Enstemmig vedtatt som foreslått.

Sak 3/18. Budsjett for 2018.
Budsjett legges ved som eget skriv.
Under denne saken ble det diskutert bedre markedsføring, vi må få en bedre Face-book side og
eventuelle andre sosiale mediaer. Daglig leder tar tak i dette. Diskutert også om vi trenger kontoret
på butikken på Verrastranda, tar dette opp med utleier.
Vedtak: Budsjettet vedtas som foreslått, med de punkter som nevnt ovenfor, enstemmig.

Sak 4/18. Brev fra 3 fjell-interesserte menn på Verrastranda angående rypebestanden og
forvaltningen av denne.
Det har kommet et brev fra Birger Bakken, Ole Amundsen og Per Følstad om at de er meget
bekymret for rypebestanden på Verrafjella. De vil ha en diskusjon om jakttid, antall kort og
rypebestanden generelt.
Daglig leder mener at det ikke er så hel-svart som det disse tre fremstiller det. Rypebestanden er ikke
som den var på 1980-tallet. Men jeg mener at bestanden de siste 2-3 årene, har tatt seg noe opp, og
det er betraktelig mere ryper å se nå enn hva tilfellet var på midten av 1990-tallet. Det er i 2017 felt
ca 350-390 ryper i vårt terreng. Takseringa hadde både gode og dårlige linjer, men den var ikke så
helt verst. De jegerne jeg har snakket med i høst, sier at det har vært en klar oppgang siden i 2016.
Det ble sett flere fjellrypekull, og det har ikke skjedd på mange år. Det var jegere som jaktet seint i
oktober som hadde sett 70-80 ryper pr dag, men det er store områder som det er lite i. Dette kan
skyldes at det i enkelte områder er for stort jakt-trykk. F. eks området øst for den linje vi setter med
jaktstart med hund fra 15/9. Der samles det mye jegere de første dagene, og rypa får lite fred.
Kanskje bør vi gjøre noe med dette?
Skal vi selge mindre antall kort, har dette en stor påvirkning på økonomien til fjellstyret. Vi selger
kort for i overkant av 120.000,-. 75000,- av dette er sesongkort som kjøpes til jaktstart 15/9. De
fleste av disse jakter kun en uke. Bag limit har vært 2 ryper pr. dag, og en sesongkvote på 10 ryper,
de aller fleste feller ikke dette.
Seinere jaktstart er og en mulighet, men da med dårligere og mere ustabilt vær. Jeg er da redd at
mange av jegerne kjøper kort andre steder. Flere fjellområder har jaktstart 10/9, Åfjord blant annet

har det. Oppdeling i flere soner, og med hvis mange kort i hver sone er og en mulighet, men vanskelig
å ha kontroll over.
Jeg legger frem saken uten innstilling, og styret får ta en diskusjon og beslutning.
Vedtak: Styret mener det er positivt med en diskusjon og engasjemang rundt saken. En
bestandsplan kan være en god investering, men hva koster den? Daglig leder tar et møte med de
tre karene og diskuterer videre. Saken luftes så på nytt etter dette.

Sak 5/18. Søknad fra Bolmset Veilag om støtte til vedlikehold.
Det er gitt en støtte på 4000,- for 2017, foreslår å bevilge samme sum for 2018.
Vedtak: Styret bevilger 4000,- til støtte av vedlikehold, enstemmig.

Sak 6/18. Søknad fra Bolmset Veilag om ekstraordinær støtte til vedlikehold på veien grunnet stor
skade i 2017 p.g.a flom.
I 2017 ble veien ødelagt av store vannmengder i forbindelse med snøsmelting og mye nedbør.
Veien er tildelt penger gjennom naturskadefondet, men en stor egeninnsats for og « berge det som
berges kan» faller ikke inn under dette. Kostnadsoverslaget for å få veien i god stand igjen er på ca
200.000,- Veien brukes mye av våre brukere av fjellet.
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedtak: Styret avslår å gi tilskudd til dette, da naturskadefondet bevilger penger til dette.

Sak 7/18. Eventuelt.
-

Brev fra Sturla Vansvik med en del spørsmål om elgjakta i Simadalen. Dette blir besvart av
daglig leder.
Srømseterveien, få en avklaring fra NTE.
Leif Jåma ville ha protokolert at møtereferatet fra forrige møte hadde tatt for lang tid å få ut,
ca 3.5 mnd. Dette beklaget daglig leder, og lovte bedring.

Det ble etter møtet servert kveldsbuffe fra Tingvolds rikholdige matbord.
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