
                                                      UTSKRIFT FRA MØTEBOK: 

Sak 1/22. Godkjenning av møtereferat fra forrige møte, 7/12-21. 

 Referatet godkjent, med merknad om at innkalling må legges ut offentlig. 

  

Sak 2/22. Orienteringer. 
 

Saksfremlegg: -  Sørenvassmarka blir utlyst for jakt, for 1 år. 
- Grønlia må utlyses på nytt, da jegere har trukket seg, de 

jegerne som jaktet i 2021 får jakte også i 2022. 
- Orientering fra viltrådsmøter. 
- Rapportering. 
- Gammel snøscooter, er ikke solgt men har kjøper. Godkjenne 

pris. 
- Status INATUR. 

 

Vedtak: Orienteringen tas som en orientering. 

  

Sak 3/22. Storviltjakt 2021. 
 

Saksfremlegg:                Som nevnt i forrige møte ble det felt 7 av våre 11 tildelte elger, 2 
stk på Simadalen 1.   1 stk på Simadalen 2 og 4 stk på Malbua. Det ble ikke 
felt elg i Grønlia. 
Det ble ikke felt hjort på noen av våre jaktfelt i 2021. Alle våre 13 tildelte 
hjorter ble gitt bort gratis til de jaktfelt i Ytre Verran Storvald som ønsket 
det. Det ble sendt en mail til samtlige jaktfelt, om at de måtte ta kontakt og 
få tildelt hjort. Skjelstad jaktfelt, Øvre nedre Tua jaktfelt, Bolmset jaktfelt 
og Mollan jaktfelt meldte seg på dette. På grunn av at vi har en 
avskytingsplan vedtatt i Verran bestandsplanområde og i Ytre Verran 
Storvald, å forholde oss til, med riktig uttak av kjønn og alder, måtte vi 
prøve og fordele dette litt. 
Skjelstad jaktfelt ønsket seg 3 dyr: 1 voksen bukk, og 2 hind/ungdyr/kalv, 
dette fikk de tildelt. 
Ønt jaktfelt ønsket seg 3 dyr: 1 voksen bukk, og 2 hind/ungdyr/kalv, dette 
fikk de tildelt. 
Mollan ønsket seg 2 dyr: i kategori hind/ungdyr/kalv og dette fikk de tildelt. 
Dette ble felt samme kveld, og nytt dyr ble tildelt. 
Bolmset ønsket seg 3 dyr, 1 bukk og resten hind/ungdyr/kalv.  
Det altså utdelt 12 stk dyr i første omgang. Vi hadde da 1 hjort igjen på vår 
kvote.  
Det ble felt 4 hjort på Skjelstad og 4 hjort på ØNT, uten at jeg hadde tildelt 
flere enn 3 på disse jaktfelt. Kvoten var da overskutt med 1 dyr av vår 
kvote, og samtidig var kvoten på YVS overskutt. YVS hadde tildelt 32 
hjorter, fikk 3 tilleggsdyr overflyttet fra neste års kvote. YVS hadde derfor 
35 hjort tildelt. Av de 3 ekstra dyrene fra neste års kvote, ble det også felt 1 
dyr for mye. Hele kvoten på 35 dyr ble felt, på grunn av de over-skytingene 
som ble foretatt, endte det med at Voldset jaktfelt ikke fikk sitt siste dyr. 



Som jeg skrev i høst da dette pågikk, var det hele uoversiktlig, da kvoter 
ikke ble overholdt, og flere begynte å tildele dyr. Jeg sa og klart ifra til 
styret hvordan dette måtte gjøres, både med tanke på beiteskader, kjønn 
og alder, og at alle får litt av kvoten. Det er ikke mulig i mine øyne og sette 
dette i en fri pott, vi har da ikke kontroll i det hele tatt. 
Skal dette gjøres til neste år, må det helt klart opprettes skriftlige avtaler 
med hvert enkelt jaktfelt. 
Hjorten er en stor ressurs, som det er lett å selge og tjene penger på, dette 
må vurderes på nytt. Det ble nå i høst felt 52 hjorter fra Tua og til og med 
Verrabotn. (med de jaktfelt som nå har gått til Indre Fosen)  
 

Diskusjon: Det ble diskutert litt frem og tilbake, men enighet om at vi må ha bedre 
kommunikasjon neste år. 
 

Forslag til 
Vedtak. 

Saken tas som orientering. 

Vedtak: Saken tas som orientering, med de kommentarer om bedre kommunikasjon 
neste år. 
 

Sak 4/22. Storviltjakt 2022. 
 

Saksfremlegg:  Elg:   
Fordeling av elgkvote for 2022 vil nok bli (uten at dette er tatt opp i Ytre 
Verran Storvald) slik at fjellstyret får 14 elg etter gammel tildeling. 
Forslag: 
Simadalen 1: får 3 elg. 
Simadalen 2: får 3 elg. 
Malbua får: 4 elg. 
Sørenvassmarka får: 2 elg. 
Grønlia får: 1 elg. 
 

Hjort: 
 Ytre Verran Storvald har i år da 29 hjorter til fordeling, i og med at det ble 
flyttet 3 hjort fra årets kvote til den jakta som var i 2021. Verran 
bestandsplanområde har foreslått at 10% av alle hjorter tildelt Ytre Verran 
storvald, Ulvik/Kjær storvald og Malm storvald, (til sammen 17 dyr, 6 fra 
Ytre Verran, 8 fra Ulvik/Kjær og 3 dyr fra Malm storvald) legges i en pott for 
hele gamle Verran Kommunes jaktfelt, og at disse blir utdelt etter hvert 
som jaktfelt fyller kvotene sine. Det er også her viktig at kjønn og 
aldersbestemmelsene i avskytingsplan blir fulgt. 
Bestandsplanområdet har foreslått at det settes en pris på disse dyrene på 
2000,-pr stk. Dette for at bestandsplanområdet skal ha midlere til både å 
holde møter, samt å utarbeide nye bestandsplaner hvert 3 år. Ulvik/Kjær 
ved Anders Kjær har vært motoren til dette forslaget, og de kunne og avse 
flere dyr hvis nødvendig. Det er her nødvendig å presisere at hjorten er en 
grunneierrett, og ingen kan ta vekk dyr fra grunneier mot hans vilje. 
Om de 6 dyr fra Ytre Verran skal gå fra kvote fra Fjellstyret, er en 
diskusjonssak. 



 
 

Forslag til 
vedtak: 

4 hjorter av fjellstyrets hjortekvote blir lagt i denne potten. 
 

Diskusjon: Det ble diskutert hvordan vi skulle gjøre dette. Ragnhild foreslo at 20% av all hjort 
tildelt Ytre Verran Storvald måtte legges i denne poten, og ikke bare fjellstyrets 
kvote. Alle våre jaktfelt må få tilbud om å jakte hjort fra 1.sept. 

Vedtak: Alle våre jaktfelt får tilbud om å jakte hjort fra 1.sept, 20% av alle hjorter tildelt 
YVS må legges i en slik pott hvis storvaldene går for en slik ordning. 
 

Sak 5/22. Utlysning av småviltjakta 2022. 
 

Saksfremlegg: Hvis jeg ikke husker helt feil skulle vi foreta denne litt tidligere enn 
foregående år.  Søknadsfristen var i 2021 fra 8.mai kl 0900 og til 9 mai kl 
2100. Foreslår at vi setter en frist rundt 15 april. Foreslår og at vi legger ut 
hyttene: Ormsetstua, Ormsethytta, Langvassnaustet og Simadalshytta 
eksklusivt med 2-3 kort pr hytte, for 1 ukes jakt. 
 
 

Forslag til 
Vedtak: 

1.Prisen på småviltjaktkortene justeres med ca 2,5%  
2. Søknadsfristen for småviltjakt i Sandseter Statsallmenning settes til: Fra 
kl 0900 16 april til 17 april kl 2100. 
3. Ormsetstua legges ut med 3 jaktkort for 1 ukes jakt til kr 13000,- 
4. Ormsethytta legges ut med 2 jaktkort for 1 ukes jakt til kr 10500,- 
5. Langvassnaustet legges ut med 2 jaktkort for 1 ukes jakt til 7500,- 
6. Simadalshytta legges ut med 2 jaktkort for 1 ukes jakt til kr 10000,- 
   
 

Diskusjon: Det viser seg at 16-17 april blir i påska, Ida foreslo derfor at vi setter fristen til 9 
april kl 0900 til 10 april kl 2100 

Vedtak: 1. Prisen på småviltkortene justeres med ca 2,5 % 
2. Søknadsfristen for småviltjakt på Sandseter Statsallmenning settes til: 

Fra kl 0900 9 april til 10 april kl 2100. 
3. Ormsetstua legges ut med 3 jaktkort for 1 ukes jakt til 13000,- 
4. Ormsethytta legges ut med 2 jaktkort for 1 ukes jakt til 10500,- 
5. Langvassnaustet legges ut med 2 jaktkort for 1 ukes jakt til 7500,- 
6. Simadalshytta legges ut med 2 jaktkort for 1 ukes jakt til kr 10000,- 

 

Sak 6/22 Regnskap for 2021. 
 

Saksfremlegg: Regnskapet vedlegges sakspapirene i sin helhet. 
 

Forslag til 
vedtak: 

Det fremlagte regnskapet vedtas. 
 
 

Vedtak: Det fremlagte regnskapet godkjennes enstemmig. 
 

Sak 7/22 Budsjett for 2022.  
 
 



Saksfremlegg: Forslag til budsjett for 2022 ligger vedlagt. 

Diskusjon: Budsjettet ble gjennomgått og priser på hytteleie var justert etter at vi fikk 
hyttene inn i INATUR. Pris på jaktkort var og justert med ca 2,5 %. Båtleie og 
fiskekort blir ikke justert i år. 
 

Forslag til 
vedtak: 

Det fremlagte budsjett vedtas. 
 

Vedtak: Det fremlagte budsjett vedtas enstemmig. 
 

Sak 8/22. Sak 8/22. Etterlysning av Årsmøte i YVS. 
 
 

Saksfremlegg: Det har ikke vært årsmøte på flere år i YVS (Ytre Verran Storvald) Styret 
består av en person fra hvert jaktfelt. Det er valgt kasserer og sekretær. 
Alle jaktfelt under 15000 daa har 1 stemme, de jaktfelt over 15000daa har 
2 stemmer. Videre er det valgt et arbeidsutvalg på 3 personer, som lager og 
foreslår tildeling av elg og hjort i de enkelte jaktfelt, samt tar opp 
eventuelle ting som skjer under jakta. Dette blir fremlagt på et 
tildelingsmøte for alle jaktfeltene. Leder i YVS sitter i Verran 
Bestandsplanområde, sammen med en person fra hvert storvald, til 
sammen 6 personer. 
 
 

Forslag til 
vedtak: 

Vi etterlyser årsmøte for YVS, og ber om at det holdes innen 1/5-22. 
 

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
Sak 9/22 Oppfølging av vedtak. Sak fra styrelederen. 

Diskusjon:   - Det ble ikke utfylt eller gjort noe med moloen ved Ormsetvatnet i høst, da 
maskiner ikke kom frem før i vinter. 
- Det er ikke enkelt å flytte gassflasker ut av hytter pga snø og div. Det anskaffes 
gassvarslere i alle hytter. 
-Valtjernhytta er det ikke gjort noe med på flere år, da styret avventet dette i 
forbindelse med en eventuell overtakelse av Grønnlisetra. 
- Taket på langvassnaustet må sees på. 
- Vipps må ordnes for fjellstyret.                                  

Vedtak: Dette må det gjøres noe med. 
Sak 10/22. Kommunikasjon & rapportering Daglig leder vs styret-hvordan ønsker vi å ha 

det? 

Diskusjon: Styret ber om at de får en rapport om ståa i fjellstyret mellom hvert styresmøte, 
slik at de vet hva som foregår. Styret ber daglig leder om å gi en tilbakemelding til 
styret en gang mellom hvert styresmøte. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Sak 11/22 Eventuelt. 

Saksfremlegg: Gjerdet i Nordlia er dårlig, det er kviger på beite der og nettinggjerdet blir ikke 
vedlikeholdt slik det bør. Fjellstyret tar kontakt med Statskog SF og får avklart 
kontraktsforholdet med beitebrukerne i Nordlia. 

  

                                                                        Hans Tettli  31/3-22. 

  

  

  



  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

 


