
                                                                                                                Verran og Inderøy Fjellstyre. 

 

                                                    UTSKRIFT FRA MØTEBOK. 

 

Til stede på møtet 

Møtedato: 26/4-21. kl 2000-2330.   På Teams. 

Innkalte medlemmer: Odd Vidar Vandbakk, Leif Jåma, Ragnhild S 
Norum, Ida Stuberg, Ole Tronstad, Bjarne 
Kvistad. 

Møtende medlemmer:  Leif Jåma, Odd Vidar Vandbakk, Ida Stuberg, 
Ragnhild S Norum,Bjarne Kvistad 

Fraværende medlemmer: Ole Tronstad hadde meldt forfall. 

Møtende varamedlemmer: Trude Hoff møtte som vara for Ole Tronstad. 

Sekretær: Hans Tettli. 
 Trude Hoff forlot møtet kl 22.27 p.g.a lamming. 

 

 

 

Behandlede saker 

Sak.nr.år                                              Sak 1/21-10/21-2021. 

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan 
påklages innen frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 
10 og forvaltningslovens kapittel VI. 

 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt 

på møtet. 

 

Odd Vidar Vandbakk. /s/         Ida Stuberg. /s/              Leif Jåma. /s/              Ragnhild S Norum. /s/ 

Bjarne Kvistad. /s/                    Trude Hoff. /s/                 Hans Tettli. /s/ 

 

 

 

 



                                                  UTSKRIFT FRA MØTEBOK: 

Både innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Godkjenning av møteprotokoll fra 2 forrige møte 

ble godkjent.  

Sak 1/21. Godkjenning av møtereferat fra 2 tidligere møter  

Vedtak: Møtereferat fra møte 15/6-20, med leders merknader ble enstemmig godkjent. 
Møtereferat fra møtet 26/8-20 ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 
2/21. 

Orienteringer. 

Saksfre
mlegg: 

- Daglig leder vil orientere om bestandsplanområdet i Verran, samt ny bestandsplan 
for 5 år. 
  - Elgjakta 2020. 
        Det ble felt 4 elger på Malbua jaktfelt, 2 elger på Simadalen 1 og 3 elger på 
Simadalen 2.  
        På Grønnlia ble det ikke felt elg i 2020. 

- Småviltjakta 2020. 
Småviltjegerne var godt fornøyd med jakta i 2020, det var en liten oppgang i 
det som ble sett fra forrige år. Etter de tall jeg har fått inn ble det felt rundt 
100-120 ryper. 

- Tillatelse til bygging av bro ved Simadalen. 
Etter mye om og men fra fylkesmannen ble det i høst gitt tillatelse til bygging 
av ny bro ved Simadalsvatnet. Dette skal foregå Juli-August, når det er på det 
tørreste. 

- Alle hytter, naust og gapahuker er nå matrikkelført av Statskog. Oppmåling 
utført av Steinkjer Kommune har vært kostbar. Vi må kanskje be leder om å ta 
opp dette politisk, da summene er store. Det kan være mulig å få en reduksjon 
i dette. 

- Sørenvassdammen ble klassifisert i klasse 0. Se vedlegg. Skal få klarhet i hva det 
innebærer for fjellstyret. 

- Nesvass-setersaken, avgjørelsen fra Landbruksdirektoratet har dere fått 
tilsendt. Statskog SF v/Knut Røst sier at de nå har avsluttet saken. Vi tar nå 
kontakt med Fjellstyresambandet og får de til å søke for oss om vi får dekt 
advokatregningene gjennom grunneierfondet til Statskog.  

- Daglig leder har i 2020, 719 timer totalt i Fjellstyret. Derav 213 timer til oppsyn, 
203 timer skjøtsel/ikke inntektsbringende utearbeid. 112,5 timer 
saksbehandling og 190,5 annet ref. berettiget innearbeid.  

- Henvendelse fra Otte Vatn om å flytte båtlagringsplassen på motsatt side når 
bru v/Simadalen er ferdig. 

- Henvendelse fra 2 personer langt sørfra, om det var mulig å få leie Ormsethytta 
(ved Lonin) første uka i rypejakta. Den ene hadde jaktet med sin far på 80-90 tallet, 
og hadde lyst til å komme tilbake hit.  De skulle være 3 personer, der 2 skulle jakte, 
og den 3. fiske. 

De var villige til å betale godt for en ukes leie med 2 jaktkort, og fiske. Antydet 
at de kunne betale 10.000. for dette. Dette blir å anse som en eksklusiv jakt, og 
noe vi bør vurdere. Vi har tidligere utlyst hytter med jaktkort, til litt høy pris, 
uten at dette har slått an. Vi må diskutere saken på møtet. Det er en mulighet 
for å legge ut flere hytter eksklusivt, så får folk søke på det. 

  



    

Forslag 
til 
vedtak: 

 
Orienteringene tas som en orientering. 

Diskusj
on: 

 

Vedtak: Orienteringen tas som en orientering. 

Sak 
3/21. 

Regnskap for 2020, med årsberetning. 

Saksfre
mlegg: 

 Forslag til budsjett og årsberetning ble fremlagt. 
 
 

 
Diskusj
on: 

Regnskapet er greit, men i årsberetning må det forandres fra Verran kommune til 
Steinkjer kommune, samt litt retting om småviltkort 2020. Styret ønsker også et vedlegg 
til årsberetningen, med oversikt over inntekt på de forskjellige jaktfelt, inntekt på de 
forskjellige hytter. Og oversikt over småviltkortsalg. Dette blir ordnet som et vedlegg til 
årsberetning. Diverse matrikulering av våre hytter, av Steinkjer kommune, er kostbart. 
Styreleder undersøker med Steinkjer Kommune om å få redusert dette noe.  

Forslag 
til 
vedtak: 

Regnskap og årsberetning godkjennes.  
 

Vedtak:  Regnskap godkjennes med et regnskap som viser kr 70365,- i underskudd. 
Årsberetning vedtas med de rettinger som ovenfor nevnt, samt at det 
 lages et vedlegg som viser inntekt i de forskjellige jaktfelt, inntekt på de forskjellige 
hytter og oversikt over småviltkort og fiske/båtleie. 
Styreleder undersøker med Steinkjer Kommune om reduksjon i pris for matrikulering. 
 

  

Sak 
4/21. 

Prisjustering på småviltkort, hytteleie og fiske. 

Saksfre
mlegg: 

  

                Fjellstyre bør hvert år justere sine priser på hytteleie og jakt, slik at det ikke 
blir flere år mellom hver gang, og store økninger. Foreslår at vi justerer prisene med 
ca 2,5% på både hytteleie og småviltjakt. Vi er enda ikke oppe i maks sum for 
småviltjakt, som fjellstyresambandet gir ut i forskrift. 
 

Forslag 
til 
vedtak: 

Nye priser på hytteleie blir da, oppjustert til hele tall: 
Ormsetstua:         710,- innkl 12% mva = 795,- 
Ormsethytta:       523,- innkl 12% mva = 586,- 
Mefjellshytta:      569,- innkl 12% mva = 638,- 
Simadalshytta:    523,- innkl 12% mva = 585,- 
Langvassnaustet: 400,- innkl 12%mva = 448,- 
Valtjernhytta:       370,- innkl 12% mva =415,- 
 
Nye priser på småviltjakt blir da: 
Sesongkort (15/9-23/12)      Utenbygds: 1980,-       Innenbygds: 995,- 
Dagskort:                                                         230,-                              130,- 
Harejakt:                                                          550,-                              280,- 
Smårovvilt (rev,mår, kråke,etc)                   205,-                              205,- 



 
Da det har vært noen få henvendelser om å få kjøpe kort for jakt på rådyr på 
statsallmenningen, foreslår daglig leder at det legges ut noen kort til dette. Styret 
får avgjøre hvor mange kort som legges ut. Prisen bør være i størrelsesorden 3-500,- 
pr kort. 
På fiskekort foreslås at prisen holdes uforandret, det samme med leie av båt. 
Årskort familie:  250,- 
Årskort:               150,- 
Helg/tredager:   100,- 
Dagskort:              50,- 
Båtleie:                  50,- pr døgn. 
 
 
 

Diskusj
on: 

Det var enighet i styret om forslaget. Det ble fra Odd Vidar foreslått å gå ned til kr 50,- 
både for inn-og utenbygds på småviltkort, da dette er viktig beskatning av predatorer. 
Det ble videre diskuter rund det å legge ut rådyrkort fra 10/8-10/9. Ragnhild var litt redd 
for dette med bruk av hund til rådyrjakt så tidlig på høsten, da det kan være en del sau 
ute enda.  (Daglig leder har sjekket dette i ettertid, og det er IKKE tillatt med bruk av 
hund til rådyrjakt før 25/9.)  

Vedtak: 1. Det fremlagte forslaget vedtas, med endring av at smårovviltkort blir satt til kr 
50,- både for inn-og utenbygds. 

2. Det legges ut 5-7 stk kort for rådyrbukk, med jakt fra 10/8 til 9/9. Kortpris: 
600,- 

3. Dette legges ut på vår hjemmeside, med først til mølla prinsipp. 
 
4. Vi legger ut Ormsethytta og Ormsetstua med 2 jaktkort på hver hytte, med 

jaktstart 15/9 og jakt i 1. uke. Pris for disse er: Ormsetstua: 12000,- og 
Ormsethytta: 10,000,- 

 

Sak 
5/21. 

Arbeids og investeringsplan for 2021. 

Saksfre
mlegg: 

  Som dere ser under, ble det i 2019 utarbeidet en grov plan på hva som trengtes av 
vedlikehold på hytter i 2019. Mye av dette er gjort, jeg kan skrive under hver hytte 
med rødt hva som gjenstår. Under sak 10/19 ble det fremlagt: 

 
Sak 10/19. Vedlikeholdsplan hytter. 
 
Ormsetstua: 
Ble smurt inn med tjære/terpentin og linolje i 2017. Noe av hytta kunne godt ha 
blitt smurt igjen i 2019. Ny ovn ble satt inn for 2-3 år siden. Vinduer og tak er i 
orden. Det er behov for å flytte gassflasker ut av oppholdsrom, da det er nye 
regler om dette. Inventar, kopper, senger med sengeklær osv er ok. Altså ikke de 
helt store påkost på denne hytta. Nytt batteri til solcelle er kjøpt i år. 
                                                                       Kostnad de neste 5 år: RS 10.000,- 
Noe av hytta ble smurt på nytt i 2019, veggen ned mot vatnet bør smøres i 
2021. Gassflasker er ikke flyttet ut, men gassvarsler er innkjøpt. Kostnad 2021: 
5000,- 
 



 
Ormsethytta: 
Hytta må ha nytt blikktak i 2019. Ovn og rør bør skiftes. Hytta bør beises i løpet 
av 2019. Det bør også på litt sikt skiftes vinduer og noe bordkleing. Ellers er det 
forholdsvis bra møblemang og kopper/kar. Madrasser er skiftet i 2017. Her må 
og gassflasker ut av 

oppholdsrom. 
                Kostnad i 2019: 15000,- 
                Kostnad de neste 5 år: 10000,- 
Ikke noe av dette er gjort. Tak kan settes ut til neste år, men ny ovn og rør må 
inn i 2021. Kostnad 2021:  20.000,- 
 
Mefjellshytta: 
Hytta er nå ferdig renovert, de siste takplater blir pålagt i løpet av de neste uker. 
Vegg mellom oppholdsrom og gang er revet og nytt kjøkken kommer inn. Det er 
skiftet et vindu. Gassflasker må også her ut, og noe nytt el-anlegg i forbindelse 
med utbyggingen må opp. Mangler brannplater rundt ovn, og under. 
Hovedvinduet og noe bordkleing må skiftes i løpet av 2-3 år. Hele den gamle 
delen må beises. Inventar helt ok. 
                                                  Kostnad de neste 5 år: 15000,- 
Godkjente brannplater rundt ovn mangler, gassflasker er ikke flyttet. 
Hovedvindu med bordkleing, bør skiftes i løpet av 2-3 år. Kostnad 2021: 3000,-  
 
Simadalshytta: 
Hytta er stort sett i bra stand. Møbler er vel ikke helt up to date, men ok. Tak, 
vinduer, ovn osv er helt greie. Noen nye madrasser hadde ikke skadet. Ett strøk 
beis i løpet av et par år. Gass må ut av rom der også. Brannplate bak ovn 
mangler. 
                                                                   Kostnad de neste 5 år: 10000,- 
Gass er ikke flyttet ut. Må beises i 2021. Godkjent brannplate mangler. 
Kostnad 2021: 10000,- 
 

 
Langvassnaustet: 
Hytta er et gammelt naust, og bærer preg av det. Lite og ikke noe isolasjon. Tak 
noe slitt, undertak lekker på en liten plass. Blir beiset nå i vår. Inventar helt ok, 
mange vil ha det enkelt, så vi skal ikke forandre for mye. Gass må ut.  
                                                              Kostnad i 2019: 3000,- 
                                                              Kostnad de neste 5 år: 7000,- 
Hytta ble beiset i 2019 og 2020. Gass er inne.  Kostnad 2021: 2000,- 
 
Valtjernhytta: 
Hytta står på noe dårlig fundament. Hele hytta skulle ha vårt hevet noe.  
Bordkleing må skiftes på 2 vegger. Skifte av vinduer i løpet av 5 år. Tak noe slitt, 
men berger enda noen år. Inventar er enkelt men ok. Kopper/kar, madrasser er 
ok. Gass må ut. Må beises! Men skift noe bordkleing først. Mange liker den enkle 
lille hytta, vi bør ikke selge de 



                                                                         Kostnad de neste 5 år: 25000,- 
 
Det er ikke gjort noe vesentlig med hytta i 2020, annet enn vask og div. Hytta 
ble satt på vent da det var snakk om å overta Grønlisetra. Det som står over 
gjelder fortsatt, men hytta er i ok stand for å brukes. Vegg mot sør må beises i 
2021. Kostnad i 2021: 2000,- Kostnad med det som er nevnt i 2019: 25000,- 
 En samlet kostnadsum på 77000,- de neste 5 år, og 18000,- i 2019. 
 
Samlet sum vedlikehold for alle hytter i 2021 er på kr: 42000,- 
 
Ellers er det på gapahuken på Jakobsholmen lagt på nytt undertak og nytt tak i 
2020. Vestre vegg var noe råtten i bunn av tømmerveggen, det ble derfor satt 
opp stendere og kledd med impregnert materiale i 2020. Gapahuken ved 
parkering Ormsetvatnet er i god stand, med nytt undertak og nytt torvtak. 
Infotavle ved Nordlia er renovert, på samme måtte som den i Grønlia, det ble 
brukt impregnerte terrassebord på tak, i stedet for torv. Infotavle ved 
Ormsetvatnet trenger samme behandling. Statskog kommer med nye plast-kart 
som skal skrues på til sommeren. Det vil og komme en infotavle til ved parkering 
ved Strømseteren. Dette koster Statskog. Det ble betydelig mindre vedlikehold 
på båter, da vi fikk skiftet ut noen av de verste båtene. 2 nye alu båter ble 
innkjøpt i 2019, og disse fungerer godt. 
        Vi må allikevel ha en liten buffer til vedlikehold av båter, foreslår 3000,- til 
dette. 
Den største jobben i 2021 blir å få satt opp bro ved Simadalen. Stålbjelker har vi 
fra tidligere, men disse må fraktes fra Bolmset og opp til Vargåa, og derfra inn til 
vatnet. Til dette må vi ha en gravemaskin, både til frakt og for å løfte dem på 
plass. Nye brokar må og støypes, og nytt tel må legges på bjelkene.  
 
Vi må regne med en sum på rundt 20.000,-  for brua, da innregnet frakt, 
gravemaskin, materialer, sement , skruer m.m. 
Vi vil da ha et samlet investeringsbudsjett for hytter m.m for 
 2021 på til sammen:65000, 
         -  Den snøscooteren som vi har i dag er en 2011 mod. Den har nå passert 650 mil. 
Det er turer langt til fjells og med dårlig mobildekning, så utstyret må fungere.  Det er 
kanskje på tide at vi bytter denne med en ny. Scooteren har vært helt feilfri, uten noe 
stopp av noe slag. Vi betalte 90.000,- for denne i 2011, og det er enda mulig å få rundt 
50.000 for den ved salg. Scooteren er nedskrevet i regnskapet.  En ny scooter i samme 
klasse koster i dag ca 120.000,- Foreslår derfor at vi innhenter priser på en ny scooter 
iløpet av våren, og tar høyde for dette i investeringsplan. En scooter føres med 
avskriving i regnskapet. Skal se om jeg innhenter noen priser til styresmøtet. 
 
 

Diskusj
on: 

Det var stor enighet om at dette måtte gjøres. Vedlikehold av våre hytter er nødvendig, 
og en investering i ovenfor nevnte er nødvendig. Det må undersøkes om hvilke regler 
som gjelder for gassbeholdere i hyttene Styret var og enig om at det var på tide og bytte 
scooter. Leif får i oppdrag og fremskaffe tilbud på ny scooter. 

Vedtak: De fremlagte planer med investeringsbudsjett for 2021 vedtas. 
 



Sak 
6/21. 

Budsjett for 2021. 

Saksfre
mlegg: 

Budsjett for 2021 ble fremlagt. Vedlikeholdsutgifter til hytter og båter var tatt ut av 
budsjettet. Dette ble fremlagt i egen sak 5/21. 
 

Forslag 
til 
vedtak: 

Det fremlagte budsjett for 2021 vedtas. 
  

Diskusj
on: 

Styret var enige i budsjettframlegget. 

Vedtak: Det fremlagte budsjett for 2021 ble enstemmig vedtatt. 

Sak 
7/21. 

Ny leiekontrakt på jordstykket «Seljestu», 5006/781/1/7 ved Malbua. 

Saksfre
mlegg: 

Jorda har nå vært utleid i 40 år, og leiekontrakten gikk ut 31/12-20. 
Line Almli og John Aasberg, overtok drifta på Almli Gård etter Line`s foreldre i 
2013. Det var Arne Almli som inngikk avtale med Statskog i sin tid, og dyrket opp 
stykket. 
Line Almli og John Aasberg søker 15/12-20, om å fornye avtalen. I følge Knut 
Røst i Statskog SF er dette en helt kurant sak som fjellstyret må behandle etter 
Fjellovens kapittel 10 og Seterforskriftens kapittel 7. 

Fjellovens kapittel 10: Kap. X. – Seter og tilleggsjord. 

§ 18. 

Jordbrukar med beiterett i statsallmenning som godtgjer at det trengst seter til 
drift av garden hans, kan få utvist slik seter, anten åleine eller saman med 
andre beiterettshavarar. 

Fjellstyret gjer vedtak om utvising som nemnt i første stykket. Det er eit 
vilkår at utvising kan skje utan vesentleg skade for anna bruksutnytting i 
allmenningen eller for skogen, og at det heller ikkje vil vere til hinder for ei 
føremålstenleg inndeling og utnytting av beitet. 

Spørsmål om utvising i barskogområde vert avgjort av fjellstyret og 
allmenningsstyret i fellesskap. 

Tvist om vilkåra for utvising ligg føre vert avgjort ved skjøn. 

Er det utviste ikkje innan 5 år teke i bruk i samsvar med opplysningar 
gjeve i søknaden, eller med vilkår som i tilfelle er sette for utvisinga, fell retten 
bort. 

0 Endra med lov 19 juni 1992 nr. 61. 

§ 19. 

Jordbrukarar med beiterett i statsallmenning kan – anten åleine eller saman 
med andre beiterettshavarar – få utvist grunn som er skikka til dyrking eller til 
kulturbeite som tilleggsjord. 

Er det utviste ikkje teke i bruk innan 5 år, fell utvisinga bort. 

https://lovdata.no/LTI/lov/1992-06-19-61


§ 20. 

Seter i statsallmenning kan med samtykkje frå fjellstyret overførast til bruk for 
ein annan eigedom som har rett til seter i allmenningen. 

Utvist tilleggsjord kan med samtykke frå departementet overførast til 
bruk for ein annan eigedom med beiterett i allmenningen. 

 

§ 21. 

Seter i statsallmenning kan overførast til bruk for jordbrukar(ar) som ikkje har 
beiterett i allmenningen, når ingen av beiterettshavarane ønskjer å overta 
setra og fjellstyret samtykkjer. Det same gjeld utvist tilleggsjord, når både 
departementet og fjellstyret samtykkjer. 

Vidare kan fjellstyret utvise seter til jordbrukar(ar) som ikkje har beiterett 
i allmenningen, når det er høveleg unytta beiteområde som ingen av 
beiterettshavarane er interesserte i å nytte. 

Jord som er skikka til dyrking eller til kulturbeite, og som ingen av 
beiterettshavarane søkjer om å få utvist, kan departementet med samtykkje 
frå fjellstyret leige bort til jordbrukar(ar) som ikkje har beiterett i allmenningen. 
Leigeinntektene tilfell fjellkassa. 

Den nye bruken etter andre og tredje stykket i paragrafen må ikkje vere til 
vesentleg skade for bruksrettshavarane si utnytting av allmenningen eller for 
skogen. Tvist om dette vert avgjort ved skjøn. Dei nærare vilkår – herunder 
vederlag for bruken – vert fastsette ved avtale. 

 § 22. 

Rett til oppteken seter med setervoll og tilliggjande kulturbeite fell bort: 

1. Ved oppgjeving utan atterhald. 

2. Når setra i eit samanhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter. 

Bortfall av rett til seter etter første stykke nr. 2 får først verknad 5 år etter 
at lova har teke til å gjelde, med mindre retten etter § 20 i lov 12 mars 1920 
ville ha falle bort før. 

Rett til utvist tilleggsjord etter § 19, og som ikkje direkte er knytt til ei 
seter, fell bort: 

1. Ved oppgjeving utan atterhald. 

2. Når tilleggsjorda i 5 år samanhengande ikkje har vore i bruk 

  
Seterforskriftens kapittel 7: 

Kapittel 7 – Utvising og utleige av tilleggsjord 

0 Overskrifta endra ved forskrift 26 aug 2009 nr. 1120 (i kraft 1 sep 2009). 

§ 19.Om planer for utvising og utleige av tilleggsjord 

https://lovdata.no/lov/1975-06-06-31/%C2%A719
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2009-08-26-1120


Utvising eller bortleige av tilleggsjord skal i størst mogleg utstrekning 
skje etter planar utarbeidd for større samanhengande område, eller knytt til 
eksisterande seter eller tilleggsjord. 

Formålet med planarbeidet skal vere å finne fram til område som kan bli 
omdisponert til tilleggsjord. I planarbeidet skal det gjerast ei avveging av 
dyrkingsinteressene mot annan bruk av jorda som til dømes skogbruk, jakt og 
vilt, friluftsliv, landskapsvern, og eventuelle andre omsyn. 

Statskog SF skal utarbeide planane i samarbeid med fjellstyret og 
kommunen, og skal leggje dei fram for Fylkesmannen, regional 
kulturminnestyresmakt og eventuelt allmenningsstyret og områdestyret i 
reindriftsområde etter reindriftslova, for fråsegn. 

0 Endra ved forskrift 26 aug 2009 nr. 1120 (i kraft 1 sep 2009). 

§ 20.Utvising av tilleggsjord og sakshandsaming 

Jordbrukar med beiterett i statsallmenningen kan – anten åleine eller 
saman med andre beiterettshavarar – få utvist grunn som er skikka til dyrking 
eller til kulturbeite som tilleggsjord, jf. § 19 første ledd i fjellova. Det er eit 
vilkår at dei som har beiterett godtgjer behovet for tilleggsjord. Dette kan til 
dømes gjerast ved å leggje fram ei driftsplan. 

Søknad om utvising av tilleggsjord skal sendast fjellstyret. Fjellstyret skal 
leggje saka fram for kommunen, Statskog SF og eventuelt allmenningsstyret 
og områdestyret i reinbeiteområde etter reindriftslova, for fråsegn. 

Kommunen handsamar og avgjer søknaden etter gjeldande forskrift om 
nydyrking i dei tilfelle der søknaden omfattar fulldyrking eller overflatedyrking 
etter forskrifta. Gjeld søknaden kultivering, og eventuelt inngjerding til 
beitebruk, skal kommunen gi fråsegn om dei tilhøva som er nemnde i § 5 i 
forskrifta om nydyrking. 

Fjellstyret gjer vedtak om utvising av tilleggsjord til jordbrukar med 
beiterett. Statskog SF skal ha melding om vedtaket. 

Statskog SF avgjer søknader om inngjerding av tilleggsjord etter tilråding 
frå fjellstyret, jf. § 5 fjerde ledd i forskrifta. 

Fjellstyret måler ut setervoll og dyrkingsjord eller kulturbeite som skal 
visast ut saman med eller leggjast til seter. 

Fjellstyret skriv ut eit eige dokument til beiterettshavaren om utvisinga. 
Fjellstyret skal sende kopi av dette dokumentet til Statskog SF. 

 § 21.Leige av jord for jordbrukar utan beiterett 

Jordbrukar utan beiterett i statsallmenningen kan få leige jord om 
beiterettshavarane ikkje søkjer om å få jorda utvist, jf. § 21 tredje ledd første 
punktum i fjellova. 

Søknad om utvising av leigejord til jordbrukar utan beiterett skal sendast 
fjellstyret. Fjellstyret skal leggje saka fram for kommunen, Statskog SF og 
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eventuelt allmenningsstyret og områdestyret i reinbeiteområde etter 
reindriftslova, for fråsegn. 

Kommunen handsamar og avgjer søknaden etter gjeldande forskrift om 
nydyrking i dei tilfelle der søknaden omfattar fulldyrking eller overflatedyrking 
etter forskrifta. Gjeld søknaden kultivering, og eventuelt inngjerding til 
beitebruk, skal kommunen gi fråsegn om dei tilhøva som er nemnde i § 5 i 
forskrifta om nydyrking. 

Fjellstyret gjer vedtak om utleige av tilleggsjord til jordbrukar utan 
beiterett. 

Dei nærare vilkåra for utleige av tilleggsjord til jordbrukar utan beiterett 
skal fastsetjast i avtale, og Statskog SF skal ha melding om vedtaket og ein 
kopi av avtalen. 

0 Endra ved forskrift 26 aug 2009 nr. 1120 (i kraft 1 sep 2009). 

§ 22.Vederlag for utvising av tilleggsjord 

Utvising av tilleggsjord til beiterettshavar skal skje utan vederlag, men 
gjeld utvisinga produktivt skogareal, skal beiterettshavaren yte vederlag 
svarande til tapt skogproduksjon. Slikt vederlag skal òg ytast ved utleige til 
jordbrukar utan beiterett, og kjem i tillegg til vederlag (leige) som blir fastsett 
for bruken, jf. § 21 fjerde ledd tredje punktum i fjellova. 

Vederlaget skal ytast som årleg avgift fastsett av Statskog SF lokalt og 
tilkjem Statskog SF når det gjeld statsallmenningar utan fond og 
allmenningsfondet når det gjeld statsallmenning med fond. 

Om vederlaget blir så lite at det ikkje er praktisk med deling i årlege 
terminar, kan det krevjast gjort opp ein gong for alle. 

0 Endra ved forskrifter 27 mars 2007 nr. 358, 26 aug 2009 nr. 1120 (i kraft 1 sep 2009). 

 

§ 23.Om frist til å ta tilleggsjord i bruk 

Den som har fått utvist tilleggsjord må ta jorda i bruk innan 5 år, jf. § 
19 andre ledd i fjellova. Om ikkje tilleggsjorda er teken i bruk etter 5 år fell ho 
automatisk tilbake til allmenningen. Fjellstyret skal gi melding til den som har 
fått utvist jorda, og til Statskog SF, om bortfallet av utvisinga. 

0 Endra ved forskrift 26 aug 2009 nr. 1120 (i kraft 1 sep 2009). 

 
Det er helt klart at Almli Gård har både beite og allmenningsrett, og at de etter 
både Fjellovens kapittel 10 og Seterforskriftens kapittel 7 har grunnlag for å få 
forlenget kontrakten. Har vært i tlf kontakt med Knut Røst og blitt enig om at en 
ny leieavtale ikke bør overstige 20 år. Som vist på vedlagte kart, er det dyrket ut 
over det området som var matrikulert fra starten av. Statskog v/Knut Røst retter 
opp dette i matrikkelen når vi har gjort vedtak.  
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Forslag 
til 
vedtak 

Det inngås leieavtale med Line Almli og John Aasberg om leie av jordstykket 
SELJESTU, 5006/781/1/7 for 20 år, fra 1/1-2021. Statskog v/Knut Røst ordner 
med ny kontrakt.  
 

Diskusj
on: 

Odd Vidar foreslo at vi setter leieavtalen til 19 år, slik at vi kommer i samme kontraktstid 
som det på Malbua. 

Vedtak: Det fremlagt forslaget med Odd Vidars forslag på 19 års leietid, ble enstemmig 
vedtatt. 

Sak 
8/21. 

 Søknadsdato for småviltjakta 2021. 
 

Forslag 
til 
vedtak: 

Forslag på samme som for 2020. 
Søknadsdato for småviltjakta for 2021:  
Søknad sendes på mail til fjellstyret innenfor perioden 8.mai kl 0900 til 9. mai kl 
2100.  
Det vil så bli foretatt loddtrekning blant de innkomne søknadene, hvor minimum 
daglig leder og to fra styret deltar.  
Antall kort som legges ut avgjøres etter taksering i august. 
 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Sak 
9/21. 

Søknad fra Bolmset veiforening og Grønlivegen om støtte til vedlikehold, omsøkt i 
2020. 

Saksfre
mlegg: 

Fra Bolmset veiforening v/Bjørn Skjelstad, og Grønlivegen v/ Turid Vandbakk har det 
på slutten av 2020 kommet søknad om tilskudd til vedlikehold av veiene. Det har 
også tidligere blitt gitt tilskudd til disse veiene. Begge disse veiene blir mye brukt av 
våre kunder og brukere av fjellet. 
I et gammelt vedtak i fjellstyret ble det sagt at det kunne gis kr 1000,- pr km vei. 
Begge disse veiene er ca 5 km lang. P.g.a en noe dårligere økonomi, med et stort 
investeringsbudsjett på hytter m.m, kan daglig leder ikke tilrå at det gis 5000,- til 
hvert veilag. Men vi bør gi et tilskudd slik at disse veier er kjørbare. Tidligere tider 
utførte grunneiere mye dugnad for at slike veier opp på fjellet skulle vøre i orden. 
Slik er det ikke lengre, det blir færre og færre til å gjøre den dugnaden. Slike veier 
må være finansiert av brukere, og med eventuelle små tilskudd. 
 

Diskusj
on: 

Det ble diskutert litt rundt vedlikehold av Strømseterveien. Vi tar et par dager 
med grøft-rensk, og litt grusing i forbindelse med når vi er ved Strømseteren 
med gravemaskin i fbm bygging av ny bro.  

Vedtak: Bolmset veiforening og Grønlivegen gis et tilskudd på kr 3500,- hver. 
Sak 
10/21. 

Eventuelt. 

Saksfre
mlegg: 

- Brev fra de 2 jaktfeltene i Simadalen om reduksjon fra prisklasse 2 til 
prisklasse 1 for elgjakta. 
Dette er en sak som også tidligere har vært oppe i fjellstyret. Prisklassene 
vedtas av Nord-trøndelag fjellstyresamband. Jeg har kontaktet Steinkjer 
fjellstyre begge gangene dette har vært oppe til diskusjon. Steinkjer 
fjellstyre har vært helt klar på at dette er jaktfelt som skal være i prisklasse 
2. Det er veldig få jaktterreng som er priset i prisklasse 1. Det er stor 
etterspørsel etter elgjakt, og vi hadde mange utenbygds søkere som søkte 
på jaktfeltene i Simadalen. Det var og da kontraktene ble inngått vedlagt 



prisliste. Jegerne er og godt kjent i området fra tidligere og viste hva de gikk 
til. Det er helt frivillig å søke på elgjakt, og også mulig å trekke seg fra 
kontraktene. Kommentarene om vei og grind, faller på sin egen urimelighet. 
Det er å mulig å leie Simadalshytta, og bo mitt i terrenget. Jegerne har også 
fått tilgang til våre båter i Simadalsvatnet. Daglig leder mener at prisklasse 2 
skal brukes på jaktfeltene i Simadalen.  

 
Diskusj
o: 

Styret var enige at en reduksjon i prisklasse ikke er aktuelt for jaktfeltene i 
Simadalen. 

Vedtak: Jaktfeltene i Simadalen skal fremdeles bruke prisklasse 2, ved fastsetting av 
kgpris. 

 -Elgjakt Sørenvassmarka. Det var tidligere bestemt at Sørenvassmarka skulle opp 
til ny vurdering i 2020, ang eget jaktfelt, eller fortsatt bortleie til Bolmset jaktlag. 
Et av kriteriene for dette skulle være at arealet ble vurdert, for å se på hvor mye 
som er godkjent areal for storviltjakt. Steinkjer kommune har signalisert at de 
skal ha en slik gjennomgang i løpet av året. Dette har enda ikke skjedd. Vi 
avventer derfor til dette har blitt gjort, og tilbyr fremdeles Bolmset jaktfelt å 
jakte dette området. Prisen var i 2020 18000,- kr og pris for 2021 blir satt til 
19000,-  

Vedtak: Bolmset jaktfelt tilbys jakt på området i Sørenvassmarka for 2021 til en pris kr 
19000,- 

 -Dårlig gjerde rundt kvigtrøa i Nordlia. Det ble lagt frem bilde av at gjerdet rundt 
kvigtrøa i Nordlia er i dårlig forfattning, og at den kan være til fare for andre dyr. 
Styret var enige om at daglig leder tar kontakt med de som styrer med trøa, og 
får avklart dette. 

 -Mailadressa på vår hjemmeside må endres. 
 -Få hentet ut et båtvrak som ligger på nordre side av Langvatnet. 
 -Tank under toalett ved Ormsetvatnet er ødelagt, daglig leder sjekker hvordan 

dette kan repareres. 
 - Dør i Langvassnaustet må sjekkes. 

 

 

 

                                                                                                                         Verrabotn 04.05.2021. 

                                                                                                                               Hans Tettli. 


