
Referat fra  styresmøte i Verran og Inderøy Fjellstyre i Grønlia Fellesseter 5/6-18 kl 1800. 

Disse møtte: Ole Tronstad. Leif Jåma. Grete Mari Sand. Bjørn Skjelstad. Hans Tettli. 

Lena Heggstad og Ole A Iversen hadde meldt forfall og vara hadde ikke anledning. 

 

 

Sak 13/18. Orienteringer. 

- Rypekortsøknader. 

- Elgjakt Grønlia. 

- Utbygging hytter. 

 Vi legger ut hyttene med jaktkort på face-book nærmere jakta og prøver og selge disse.  

Elgjakt Grønlia er bortleid for i år til kr 10.000,- Legges ut sammen med de andre feltene neste år for 

4 år. 

Vi venter med utbygging av Ormsethytta, og tar og pusser opp Valtjernhytta i stedet i år. 

 

Sak 14/18. Henvendelse fra Steinkjer Fjellstyre om samarbeid mellom flere fjellstyrer. 

  Daglig leder deltok på et uformelt møte på Steinkjer i mai om tanker rundt et prosjekt om mere 

samarbeid mellom fjellstyrene i regionen. På møtet deltok rep. fra Steinkjer Fjellstyre, Namdalseidet 

fjellstyre, Frosta Fjellstyre, Verdal Fjellstyre, Inderøy Fjellstyre. I tillegg var Åfjord Fjellstyre, Mosvik 

Fjellstyre og Namsos Fjellstyre invitert til møtet. 

Temaet for møtet var å diskutere frem en samordning av de ansatte i de ulike fjellstyrene og for å 

kunne tilby de fjellstyrene som ikke har en tjeneste på sekretæriat og oppsyn. 

De ansatte gikk gjennom ulike utfordringer de ansatte har som alenearbeidstakere. Videre litt om 

aktuelle saker det i felleskap kunne være besparelser på under div. saksbehandlinger ol. 

Det ble videre bestemt at fjellstyrene tar denne saken med seg hjem til sitt fjellstyre og diskuterer 

saken med sine. Det gis en tilbakemelding til Steinkjer Fjellstyre innen 8. juni. 

Vedtak: Fjellstyret er positive til dette, og blir med på et prosjekt for å se nærmere på hva som kan 

komme ut av dette. 

 

Sak 15/18. Henvendelse fra eierne av Grønnlisetra om fjellstyret vil overta setra. 

           Det var i sin tid 7 gårdbrukere på Myran som startet opp med Grønnlisetra. Oppstart var i 

1965, dette var en geiteseter, og det var ca 150-200 dyr på setra på det meste. Seterdrifta i stor skala 



opphørte etter noen få år, dette p.g.a at det ble for lite beite og at det ble problemer med kjøling av 

melka. En av eierne fortsatte med drift av setra, og det var drift på setra helt frem til ca 2005. 

Det er pr i dag ingen av eierne som driver setring, og driftsformene rund om på de forskjellige 

gårdene har endret seg vesentlig de siste årene. I dag er det melkeproduksjon på kun 2 av de 

opprinnelige brukene, og dette på ku. Det har vært noe sauehold på noen av brukene, men dette er 

og pr i dag avviklet. Flere av de opprinnelige brukene er slått sammen, og det er pr i dag 5 eiere av 

disse brukene. Det drives aktivt husdyrhold på kun 3 av disse. 

På årsmøtet i Grønlia Fellesseterlag i mai, ble fremtiden til seterlaget diskutert, det er pr i dag ingen 

som er interesserte i og drive seterhold, og det blir færre og færre til å utføre vedlikehold og 

oppgaver i forbindelse med setra. Årsmøtet bestemte derfor at seterlaget skulle gjøre en 

henvendelse til fjellstyret om en overtakelse av setra. I fjelloven står det at hvis en seter ikke blir 

brukt på 20 år, så faller seterretten i «det fri». Fjellstyret skal da dele ut seterretten til andre, hvis det 

er andre interesserte med allmenning og beiterett. I dette tilfellet er det ingen andre interesserte. 

Vi tar derfor styresmøtet i Grønlia, slik at fjellstyres medlemmer får se seterhusene, og få et inntrykk 

av hvordan forholdene er. 

Vedtak: Styreleder tar kontakt med en av eierne av setra, Jens Kåre Vågen, og fremforhandler en 

avtale mellom fjellstyret og seterlaget. Styreleder tar også kontakt med Statskog, om dette er 

mulig, og får avklart det formelle i saken.  Dette legges frem på neste møte i fjellstyret, og vi tar da 

en stilling til om fjellstyret skal overta setra. 

 

Ole Tronstad /s/           Leif Jåma /s/              Grete Mari Sand /s/           Bjørn Skjelstad /s/ 

 

Hans Tettli /s/ 

 

                                                                                                                               

  

 

 


