
Referat fra styresmøtet i fjellstyret mandag 28/10-19, kl 1800 på butikken på Verrastranda. 

Disse møtte: Bjørn Skjelstad. Leif Jåma. Ole Tronstad. Ole A Iversen. Grete Mari Sand. Lena 

Heggstad hadde meldt forfall og vara Signar Berger hadde ikke anledning. I tillegg møtte vara Even 

Johansen og Rolf Skjelvan. 

 

Sakliste: 

Sak 19/19. Orienteringer. 

Sak 20/19. Nesvassetran, omdisponering til fritidsbolig. 

Sak 21/19. Grønlisetra, overtakelse av fjellstyret, og omdisponering. 

Sak 22/19. Gjeterhytte ved Straumseteren, omdisponering til fritidsbolig. 

Sak 23/19. Søknad fra Inderøy seterlag om støtte til grusing av vei Nordlia. 

Sak 24/19. Sørenvassdammen. 

Sak 25/19. Beiterett for eiendommen Sandseter Øvre 5039/26/2 eier Per Steinar og Tone Gjeitvik 

på allmenningen. 

 

Sak 19/19. Orienteringer. 

                 -Småviltjakta. 

                 -Storviltjakta. 

Under orienteringen ble det fra daglig leder orientert om at det var «noe føggel» i år, de fleste 

jegerne var godt fornøyd. Det var og sett kull med fjellrype, og det er bra med orrful. Det var og 

observert mye rovfugel, og det er bra med hare. 

Storviltjakta har gått noen lunde, det er pr 28/10 felt 9 av de 12 elgene vi har tildelt. 

Leif Jåma tok opp at det var sluppet laushund på jaktfeltet i Grønlia, og at denne har jaget rein.  Dette 

må stoppes, og det er gjort. Det nye styret tar opp om det skal være lov å slippe laushund i Grønnlia 

for seinere år.  

Vedtak: Orienteringen tas til etterettning. 

 

Sak 20/19. Nesvassetra, omdisponering til fritidsformål. 

Bjørn Skjelstad ble erklært innhabil, og i stedet møtte Rolf Skjelvan. 

 Saken var oppe til behandling hos fjellstyret 25/3-19. Vi ble der spurt av Statskog om hvilken stilling 

fjellstyret tok til dette.  

Fjellstyret behandlet denne saken etter Seterforskriftens § 16 Bortfall av seterrett. Ved behandlingen 

tok fjellstyret opp de 3 relevante punktene i § 16. 

a) Om det er andre som kan ha behov for seter. 

b) Søkeren må søke Statskog om feste av tomt for seterhusa til fritidsformål, eller 



c) At seterbrukeren fjerner husa om verken overføring eller oppretting av festekontrakt er 

aktuelt. 

   Fjellstyret vedtok at: Fjellstyret konkluderer med at seterretten er falt i det fri, og at alternativ B i 

seterforskriftens § 16 brukes. Uttalelsen oversendes Knut Røst i Statskog SF. 

Det er i ettertid kommet skriv fra Verran Kommune, der de ber om nye opplysninger i saken. Verran 

Kommune skriver at det virker som man har undersøkt for lite, om det finnes andre som reelt kan ha 

interesse av å benytte Nesvassetra som seter. 

Etter å ha undersøkt en del har alle som i dag driver aktivt jordbruk i nær omkrets, setrer fra gammelt 

av som pr. i dag ikke er i bruk. Det er derfor veldig lite aktuelt at andre med bruksrett skulle ha et 

slikt behov. At det er andre uten bruksrett som skulle ha et slikt behov er også urellevant. 

  

§13 i Seterforskriften kan og anvendes i dette tilfellet: 

Løyve til å ha hus ståande, bortleige m.m på seter som er fallen i det fri. 

Blir seter som er fallen i det fri ikkje vist ut til ein annan eigedom med bruksrett, kan Statskog SF gi 

seterbrukaren løyve i inntil 10 år av gangen til å ha husa eller anlegg ståande utan vederlag til bruk 

for seg og huslyden om fjellstyret samtykkjer. Denne retten skal høyra under eigedomen, og kan ikkje 

skijast frå han ved overdraging av husa. 

 

Forslag til vedtak:   

   1. Fjellstyret opprettholder sitt vedtak fra 25/3-19. 

   2. Ved en eventuell søknad om å få ha husa stående etter seterforskriftens § 13, samtykker 

fjellstyret til dette. 

 

I møtet:  

Leif Jåma ville ha sett skrivet fra Verran Kommune tidligere, dette skulle ha vært utsendt mente han. 

Han foreslo videre at saken skulle utsettes, og at seteren skulle utlyses på offentlige sider.  Brevet fra 

Verran Kommune ble lest opp på møtet, og resten av styret bestemte at saken skulle 

realitetsbehandles. 

Leif Jåmas forslag om å lyse ut seteren på offentlige sider falt mot 5 stemmer.  

Vedtak: Forslaget til vedtak i 2 pkt ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

Sak 21/19. Grønlisetersaken. 

      Søknaden om overtakelse av setra av fjellstyret vil få endret status. 

  Saken legges frem på møtet. 

I møtet:  



Ole Tronstad la frem et brev fra Grønlia Seterlag, der det kommer frem at det har kommet nye 

momenter inn i saken, og at brukerne har andre planer med setra. Seterlaget velger derfor å trekke 

søknaden om overtakelse av setra. 

Vedtak: Dette tas til orientering, og saken trekkes i sin helhet. 

 

Sak 22/19. Gjeterhytte ved Straumseteren.  

Fjellstyret behandlet denne saken som sak 11/19 i sitt møte 25/3-19, og fattet slikt vedtak: 

Verran og Inderøy Fjellstyre har ingen innvendinger til at gjeterbua ved Straumseteren, blir 

omdisponert til fritidsbolig. 

Hytta ble i sin tid brukt som gjeterhytte og beboelseshus av reindriftsnæringa. Behovet for 

gjeterhytte er vel ikke like aktuelt i dag som det var tidligere. Veier, snøscooter og bil har gjort det 

slik at behovet ikke er til stede lengre. Reindriftsnæringa har også en større samleplass vest for 

Ormsetvatnet, og har sine gjeterhytter der pr i dag.  

Det er ingen andre som pr i dag har gjort til kjenne at de trenger en gjeterbu ved Strømseteren. 

Det har i løpet av dagen kommet tilbakemelding fra reindriftsnæringa om at saken får endret status. 

Leif Jåma legger dette frem på møtet. 

I møtet: 

Leif Jåma la frem saken for reindriftsnæringa. Han opplyste at Arvid Jåma overtok gjeterbua etter 

Ingvald Jåma, og at Arvid overfører gjeterbua til Tom Jåma, og at saken om fritidsbolig stoppes. 

Vedtak: Dette tas til orientering. 

 

Sak 23/19. Søknad fra Inderøy Seterlag om støtte til vedlikehold av Norliavegen. 

Seterlaget søker om støtte til vedlikehold i forbindelse med grusing av veien opp mot Norlia. 

Seterlaget skriver i sin søknad at de har fått et tilbud på grusing av veien på ca 20.000,-         

Fjellstyret meiner at dette er et godt tiltak fra de beiteberettigede og støtter dette. 

Forslag til vedtak: Fjellstyret bevilger 4000,- til grusing av Nordlivegen.  

I møtet: 

Det ble diskutert lit rundtilskudd til div. veier rundt omkring. Styret mente at dette var et godt tiltak 

fra seterlaget. Det bør lages en søknadsfrist som legges ut på hjemmesida til fjellstyret. 

Vedtak: 1. Det bevilges 4000,- til seterlaget til oppgrusing av Nordlivegen. 

               2. Det lages en søknadsfrist som legges ut på hjemmesida til fjellstyret. 

 

 

 



Sak 24/19. Sørenvassdammen. 

 

Daglig leder har hatt kontakt med Knut Røst i Statskog SF om saken, og spurt om forskjellige ting. 

Vedlegger brev fra meg samt svar fra Statskog om saken. 

Saken legges frem for styret uten forslag til vedtak. 

I møtet: 

Saken ble diskutert lenge, og det var fler som var usikker på hva vi gjør i denne saken. Statskog er helt 

klar på at ved en stor reparasjon så vil NVE komme inn i bildet, og fjellstyret kan komme til å få et 

stort ansvar med dam og div. Det er og vanskelig å sette en pris på hva dette kommer til å koste. Et 

annet alternativ er å rive dammen. Fjellstyrets medlemmer var av den oppfattning at de kunne gi 

hytteeierne et tilskudd for at de tok på seg renovering av dammen. 

Vedtak: 

 Daglig leder tar igjen kontakt med hytteeierne ved Sørenvatnet, og gir disse et tilskudd på max  

50.000,- for at de reparerer dammen. Ut over dette er riving av dammen et alternativ. 

 

Sak 25/19. Fastslåelse av beiterett i allmenningen for Sandseter Øvre 5039/26/2, Per Steinar og 

Tone Gjeitvik. 

Brukerene av Sandseter Øvre 5039/26/2 ble av fjellstyret bet om å legge frem skriftlig at de har 

allmenning og beiterett i Sandseter Statsallmenning, etter at de søkte på leie av dyrkajorda på 

Malbua. Det var flere som reiste tvil om dette. 5039/26/2 står ikke i manntallet til Statskog over de 

med allmenningrett. 

Per Steinar og Tone Gjeitvik la da frem en skylddelings-forretning fra 1804, der det fremkommer at 

de har dette. Allmenningsstyret ble da bedt om å se på saken, og avgjøre om de har virkesrett. 

Allmenningsstyret fastslo i sitt møte at Sandseter Øvre 5039/26/ hadde en slik rettighet. 

Det er videre fjellstyret som skal bestemme om samme eiendom har beiterett i allmenningen. Slik 

saksbehandler ser det er det ingen tvil om at Sandseter Øvre 5039/26/2 har beiterett i allmenningen, 

ut ifra det som står i skylddelingen fra 1804. Skyldelingspapiret er tidligere utsendt til styret. 

Forslag til vedtak: 

 Verran og Inderøy Fjellstyre fastslår at eiendommen Sandseter Øvre 5039/26/2 har beiterett i 

Sandseter Statsallmenning. Dette med bakgrunn av skylddelings-forretning av 1804. 

Vedtak: Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 



Tilleggssak 26/19. Leie av jorda på Malbua. 

 

 

Vedtak: Før 1 februar 2020 bes de 2 søkerne om å legge frem en plan/driftsplan på hva som er 

intensjonen med leie av jordstykket. ( Oppgrøfting, pløying,tidsplan osv) 

Fjellstyret avgjør deretter om det fremdeles skal være loddtrekkning eller valg ut i fra drift og 

annen vurdering. 

 

 

 

Ole Tronstad /s/                                         Bjørn Skjelstad. /s/                           Leif Jåma. /s/                         

 

 

  Ole A Iversen. /s/                                  Grete Mari Sand /s/                        Even Johansen /s/ 

 

 

Rolf Skjelvan. /s/                                   Hans Tettli /s/. 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 


