Sakliste til Styresmøte i Verran og Inderøy Fjellstyre tirsdag 28/8-18 kl 1800 på butikken på
Verrastranda.

Sak 16/18. Eventuell rypejakt med oppstarts-tidspkt og bag limit og kortsalg til årets
småviltjakt.
Takseringen har blitt gjennomført som tidligere. Årets resultat er ikke helt bra.
Taksørene har funnet 24 kull med 111 kyllinger, dette gir en tilvekst på 4,6 kyllinger
pr høne. Det er noen av linjene det ikke er funnet ryper på i det hele tatt. Det er og
en del omlegging med små kyllinger. Jeg er veldig i tvil på hva vi skal gjøre, andre
fjellstyrer har meget stor produksjon i år. Hvis vi skal bruke naturmangfoldsloven, så
heter det at stammen må være bærekraftig før det startes jakt, føre-var prinsippet
skal og legges til grunn. Om stammen er stor nok til jakt, kan diskuteres. Skal vi være
føre-var, mener jeg at vi må frede helt i år, eller ha en sein jaktstart, og kort jakttid.
Jeg legger frem mere detaljert taksering på møtet.
Forslag til vedtak: Jaktstart flyttes til 20/9, bag limit settes til 2 ryper pr dag.
Sesongkvote på 5 ryper. Jakta avsluttes 10/10.

Sak 17/18. Overtakelse av Grønlisetra.
Leder Ole Tronstad orienterer om saken på møtet.
Sak 18/18. Forespørsel fra Verran Kommune om bidrag til skuddpremieordningen for
smårovvilt i Verran Kommune.
Det har kommet søknad fra Verran Kommune om støtte til dette. Det ble i 2016/17
utbetalt kr 16450,- til dette. Det har i de siste 4-5 årene ligget på ca samme sum. Dette er et
godt tiltak, både for rype og storføggelbestandene og for å holde en gammel tradisjon
vedlike. Ungdommer kan her ta gode tak, og lære seg både felle og gluggjakt.
Forslag til vedtak: Verran og Inderøy Fjellstyre gir et bidrag på kr 2000,- til dette.

Sak 19/18. Lisensjakt på bjørn/rovdyr i Sandseter Statsalmenning.
Det har kommet flere henvendelser om lisensfelling på bjørn på vårt område. Bjørnen
har som kjent for-årsaket stor skade på sau i Leksvik- Verran-Rissa og Åfjord i sommer. Det
ble fra 21/8 åpnet for lisensjakt på bjørn i disse kommuner. Skadefellingstillatelsen ble nå i
formiddag (fredag) ikke forlenget, og jeg regner da med et større press på spørsmål om
lisensjakt. Fjellstyret må ha kontroll på hvem som jakter på lisens, og dette må være som et

personlig jaktkort. Jeg foreslår derfor at alle som skal jakte bjørn må kjøpe et smårovviltkort
hos oss, der bjørn er med som en av artene det kan jaktes på.
Forslag til vedtak: Det legges ut for salg på vår hjemmeside et smårovviltkort som
også gir tillatelse til og jakte bjørn og andre arter det gis lisenstillatelse på. Dette kortet
settes til en pris på kr 100,-

Sak 20/18. Søknad fra Erling og Inger Torill Dolmset om videre leie av jordstykket på
Malbua.
Saken legges frem på møtet.

Lena Heggstad har meldt forfall, og Signar møter i stedet.

Hans Tettli.

