Referat fra styresmøte i Verran og Inderøy Fjellstyre, mandag 25/3-kl 1900 på butikken på
Verrastranda.
Disse møtte: Bjørn Skjelstad. Ole Tronstad. Leif Jåma. Ole Anders Iversen. Grete Mari Sand
og Hans Tettli.
Lena Hegstad hadde meldt forfall, og vara Signar Berger hadde ikke anledning til å møte.

Sakliste:
1. Årsberetning og regnskap for 2018.
2. Justering av priser på hytteleie og småviltjakt.
3. Budsjett for 2019.
4. Utlysning av våre elgvald for 4 nye år.
5. Dato for søknadsfrist småviltjakt.
6. Grønlisetersaken.
7. Søknad om omdisponering fra seter til fritidsbolig, Nesvasseteren.
8. Søknad om støtte til Bolmsetveien.
9. Utlysning av jordleie på Malbua.
10. Vedlikeholdsplan hytter.

Sak 1/19. Årsberetning og regnskap.
Regnskapet ble lagt frem på møtet. Årsberetning ble også lagt frem, begge disse ble
gjennomgått.
Vedtak: Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Sak 2/19. Justering av priser på hytteleie og småviltjakt.
Priser har ikke blitt justert siden 2017, foreslår å justere opp prisene med ca 3%.
Nye priser blir da på hytter:
Ormsetstua: fra

640,- til 670,-

Ormsethytta: fra 470,- til 495,Mefjellshytta: fra 500,- til 540,Simadalshytta: fra 470,- til 495,Langvassnaustet: fra 360,- til 380,Valtjernhytta: fra 330,- til 350,12% mva kommer i tillegg.

Nye priser på småviltjakt blir:
Sessongkort: utenbygds 1875,- innenbygds 950,Ukekort:

utenbygds 1200,- innenbygds 650,-

Dagskort:

utenbygds 220,- innenbygds 120,-

Smårovvilt uendret.
Det ble bedt om å se på ukekort med mere eksklusive priser, dette ble undersøkt, men vi
tjener ikke mere på det p.g.a pristaket i forskriften.
Vedtak: Prisjustering enstemmig vedtatt.

Sak 3/19.Budsjett for 2019.
Budsjettet ble fremlagt og gjennomgått på møtet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 4/19. Utlysning av våre elgvald for 4 nye år.
Bjørn Skjelstad fratrede møtet p.g.a inhabilitet, og i han sted møtte Rolf Skjelvan.
Vi har de siste årene leid ut Simadalen i to perioder, med fortrinn for innenbygdsboende.
Malbua har blitt utleid uten fortrinn for innenbygdsboende. Siste år var Grønnlia utleid til en
fast sum på kr 10.000,- for ett dyr. Sørenvassmarka har blitt leid ut til Bolmset jaktlag, der vi
bruker statens priser, og at terrenget har utgjort 33% av Bolmset jaktfelt. Vi får altså 33% av
verdien på alle felte dyr. Siste år utgjorde dette: 20121,75. Det ble da felt 5 dyr på dette
feltet.
Daglig leders forslag går ut på at vi lyser ut Simadalen i to perioder, med fortrinn for
innenbygdsboende, og at vi lyser ut Malbua og Grønnlia uten fortrinn innenbygdsboende.
Alle disse lyses ut på INATUR og med en leietid på 4 år.
Sørenvassmarka leies ut til Bolmset jaktfelt for nye 4 år. Jeg mener det blir mest penger
igjenn til fjellstyret på denne måten. 30% av 5-6 dyr blir mere, enn pris for ett voksent dyr og
en kalv. Ett voksent dyr og en kalv vil være det som blir kvote, med Sørenvassmarka som
eget jaktfelt. Med å ha Sørenvassmarka som eget jaktfelt, vil vi å få en utfordring med veien
inn i terrenget, da denne er privat, og kan bli stengt under jakta. Samtidig har ikke fjellstyret
noe husvære å tilby jegere som skulle ha jaktet dette området.
Stor debatt om saken blant styret. Det var spørsmål om andre tilgrensende felt ville leie
Sørenvassmarka. Andre metoder for utrekning av pris, eventuelt fast pris på
Sørenvassmarka. Diskusjon om hvor stort arealet er osv osv.
Daglig leder fikk i oppdrag og prøve og finne ut hvor stort arealet er en gang til.

Dagen etter styresmøte ble det et møte med skogbruksansvarlig i Verran Kommune om
saken, vi ble da enige om at Sørenvassmarka (det som blir jaktet) var ca 5500-6000 daa
totalt. Med fratrekk av vann og myr blir det ca 5000 daa. Dette ble lagt frem på en ny mail til
styret. Leif Jåma tok da kontakt med Verran Kommune og de kartla da alt de mente var
tellende areal, fra Sørenvatnet innover Bjønnadalen og mot Rørtjønnin-HolmtjønnaOrmsetvatnet og videre mot Grønlia, og fikk til et areal på ca 19800daa. Sørenvassmarka var
da angitt til ca 11000daa.
Etter forskriften blir det feil og ta med alt dette i tellende areal.
Definisjon på hvilket areal som skal legges til grunn finner man i forskriften om forvaltning av
hjortevilt§ 8. Tellende areal for elg, hjort og rådyr:
For elg, hjort og rådyr skal kommunen som hovedregel regne skogareal og myr under
skoggrensa som tellende areal. Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og
både lauvskog og barskog. Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal
der disse er av stor betydning for vedkommende art.
Mads Forsell ble kontaktet av daglig leder, han er utdannet fra Ås, og har nettopp gjort slike
beregninger for Beiarn Kommune ved Bodø.
Han skriver etter å ha sett på tallene fra Verran Kommune som Leif la frem:
Areal som er markert på vedlagte kart kan man se at storparten av det markerte arealet er
myr (som er over skoggrensa, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 8) skrinn fastmark og
vann. Da det ikke ligger ved eksakte nøkkeltall for markerte områder er det vanskelig å
fastslå nøyaktig tellende areal, men en skjønnsmessig vurdering gjør det rimelig og anta at
det faktiske tellende arealet blir 35-45% av det totale markerte arealet. Dvs. et tellende areal
på 7-8000daa, noe som i Verran Kommune gir rett på i overkant av 2 elg per år, jfr. Forskrift
om adgang til jakt etter elg mv., Verran.
Forslag til vedtak:
Forslag for Simadalen: Simadalen leies ut til 2 jaktlag, for 4 år. Forbeholdt
innenbygdsboende og minimum 5 jegere. Hvert lag tildeles 3 elger. (I henhold til
avskytingsplan og tildeling, mest sannsynlig 2 voksne og 1 kalv til hvert lag)
Første laget starter 25/9 og jakter 1 uke til og med 1/10.
Andre laget starter 6/10 og jakter i ti dager, til og med 15/10.
Hvis lag 1 ikke er ferdig, får de tilgang til feltet igjen. Restjakt avtales med daglig
leder lagene imellom. Grunnpris 4000,- pr dyr+ kg pris etter statens satser alternativ 2.
Grunnpris blir fratrukket ved oppgjør, ved ikke felte dyr blir ikke grunnpris tilbakebetalt.
Forslag for Malbua: Malbua leies ut til 1 jaktlag, for 4 år. Ikke forbeholdt innenbygdsboende.
Minimum 5 jegere. Det tildeles 4 elger etter plan i storvaldet. (1 år: 2 voksne+2 kalv. 2 år 3
voksne+ 1 kalv) Grunnpris 4000,- pr dyr + samme som for Simadalen. Jakttid 25/9-15/11.

Forslag for Grønnlia: Grønnlia leies ut til 1 jaktlag for 4 år. Ikke forbeholdt
innenbygdsboende, minimum 4 jegere. Det tildeles 1 voksent dyr. Jakttid 25/9-15/11. Fast
pris på dyret, innbetalt før jakta 12000,Før ny bestandsplan og avskytingsplan i 2021, vurderes arealet, og eventuelt søkes om
godkjenning av nytt jaktfelt. Tildeles da flere dyr, brukes samme grunnpris og kg pris som for
Simadalen og Malbua.
Forslag for Sørenvassmarka:
Arealet ble sett på sammen med Ole Silderen på landbrukskontoret 26/3-19. Det er ikke
enkelt og fastslå eksakt da tall, da mye ikke er godkjent elgareal, og mye av statsgrunn ikke
er med på kartverkets digitalisering over skog og grunnforhold. Vi regnet da grovt ut et areal
som kan jaktes til ca 6000 da. Sørenvatnet og en god del myrer og rypetjærr var da ikke
trukket ifra. Jeg har »finnjustert» litt på kartet og trukket ifra div. Kommer da frem til ca
5500da. Det er ikke sikkert at dette er godkjent elgareal. Det kan å skape presidens til andre
jaktfelt rund om i Verran, som ikke har fått slikt terreng godkjent som tellende areal.
Foreslår at vi går ut ifra 5500 da for de 2 årene frem til ny bestandsplan/avskytingsplan, og
at vi får ekstern hjelp til å stadfest hva som er godkjent terreng og ikke. Dette kan og
gjelde for Simadalen, Grønlia og Malbua. Foreslår videre at Sørenvassmarka leies bort til
Bolmset jaktlag for 2 år. Om vi skal bruke samme omregning på pris som tidligere, (33% av
alle felte dyr, etter statens satser) eller om vi skal bruke en fast dekarpris, kan være et
stort spørsmål. De siste 3 årene har vi tatt inn 13925,- i gjennomsnitt. (2016-7359,- 201714295,- 2018-20121,-) Med en fast sum vet vi hva vi får inn pr år, foreslår derfor en fast
sum på kr 18000,- pr år for de 2 årene frem til ny plan foreligger.
Ole Tronstad foreslo i tillegg:
Det utarbeides en plan over utmarksressurser for storviltjakt i hele Sandseter
statsallmenning innen jaktsesongen 2020. Det engasjeres ekstern kompetanse til å foreta
utredningen.
Disse punktene for vært jaktfelt, med Ole Tronstads tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Sak 5/19. Dato for søknad på småviltjakt, antall kort som legges ut.
Det ble bestemt at søknadsdato blir 4/5-19 kl 0900 på mail. Jeg ble utfordret på om vi tjente
mere på å legge ut flere av kortene som ukes-kort eksklusiv jakt. Jeg har regnet på det og vi
taper på å legge ut kortene som ukekort da prisfastsettelsen fra Direktoratet ikke gir oss
anledning til å gå høyere enn 1400,- pr ukekort.
Forslag til vedtak:
1. Verran og Inderøy Fjellstyre legger ut 25 stk sesongkort til utenbygdsboende til en pris
kr 1875,-

2. Verran og Inderøy Fjellstyre legger ut 15 stk sesongkort til innenbygdsboende til en pris
kr 950,3. Jaktstart blir satt til 15/9, hvis taksering ikke tilsier noe annet.
4. Fra 2/10 blir det fritt kortsalg, hvis ikke taksering tilsier noe annet.
5. Bag limit blir fastsatt etter taksering i august.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6/19. Grønlisetersaken.
Det må søkes om omdisponering av setra. Setra har falt i det fri etter seterforskriften. Det
må da søkes Statskog om å anvende pkt B i seterforskriftens § 16. Fjellstyret er villige til å
overta setra, og bruke den til fritidsformål.
Vedtak: Det søkes Statskog om omdisponering av setra til fritidsformål.

Sak 7/19. Søknad om omdisponering fra seter til fritidsbolig på Nesvassetern.
Brev fra Knut Røst i Statskog, om at Bjørn Skjelstad har søkt Statskog om omdisponering fra
seter til fritidsbolig på Nesvassetern. Før Statskog kan ta stilling til dette, må fjellstyret
behandle saken etter Seterforskriftens § 16 Bortfall av seterrett. Se for øvrig til denne.
Fjellstyret må ta stilling til om at A (om det er andre som kan ha behov for seter)
B (søker må søke Statskog om feste av tomt til fritidsformål)
C (seterbrukeren fjerner husa)
Etter daglig leders meining er det ingen andre som har behov for seter, de fleste andre
brukere i nærheten har også gamle setrer. Jorda på Bolmset er bortleid, og melkekvote er
solgt. At det i umiddelbar fremtid vil være bruk for en seter på Bolmset eller andre, er heller
tvilsomt. Foreslår derfor at fjellstyret mener at seterretten er falt i det fri, og at alternativ B i
forskriftens § 16 blir brukt. Saken med denne uttalelse blir sendt Knut Røst i Statskog SF.
Grete Mari sand ba om at hennes habilitet ble vurdert da hun leier jord av Bjørn Skjelstad,
hun ble av styret erklært habil.
Bjørn Skjelstad erklærte seg inhabil og fratråte møtet, i hans sted møte vara Rolf Skjelvan.
Vedtak: 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.

Sak 8/19. Søknad om støtte til vedlikehold og reparasjon av Bolmsetveien.
Det har kommet en søknad fra Bolmset veilag v/Bjørn Skjelstad om det årlige tilskuddet til
vedlikehold av veien, samt en søknad om et tilskudd i forbindelse med tidligere skade, og ny
flomskade i vinter. Bolmset veilag har i de siste årene fått ca 4000,- kroner årlig, i tilskudd til
vedlikehold, etter søknad fra laget. Veien brukes en god del av våre brukere av fjellet,
spesielt under småviltjakta. Den har og de siste vintrene blitt brøytet, slik at allmenheten
har fått fin tilgang til fjellet på vinters tid. Dette er og med på å holde søknader om mere
bruk av snøscooter nede.
Forslag til vedtak: Bolmset veilag får kr 4500,- i støtte til vedlikehold for 2019.
Søknaden gjelder og om et tilskudd til den skaden som oppsto for 2 vintre siden, og på nytt
igjen i år. Veien ble rustet opp skikkelig siste sommer, det ble brukt om lag 280.000,- på
skifte til større stikkrenner, djupere veigrøfter og skikkelig opp-grusing. Det er lagt ned mye
arbeid, og veien har blitt fin. Slik som vintrene har blitt, med store nedbørsmengder som
regn på kort tid, er det vanskelig å gardere seg 100% mot slike skader. Legger frem saken
uten forslag til vedtak.
Vedtak: Bolmset veilag får kr 4500,- i støtte til ordinært vedlikehold for 2019. Støtte utover
dette gis ikke. Dette pga fjellstyrets usikkerhet på økonomi i 2019.

Sak 9/19. Utlysning av jordleie på jordstykket på Malbua.
Leiekontrakten på jordstykket har gått ut pr 1/1-19. Etter samtale med Statskog er vi enige
om at jordstykket lyses ut på vår hjemmeside, samt at det sendes ut til alle som er på maillista til landbrukskontoret i Verran.
Enstemmig vedtatt.

Sak 10/19. Vedlikeholdsplan hytter.
Det ble for en tid tilbake foreslått å lage en vedlikeholdsplan for hyttene. Hvor omfattende
en slik plan skal være ble det ikke sagt noe om. Jeg tar derfor en gjennomgang over hyttene
her.
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,-

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,-

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,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,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,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,En samlet kostnadsum på 77000,- de neste 5 år, og 18000,- i 2019.
Vedtak: Vedlikeholdsplanen tas til orientering.

Sak 11/19. Skriv fra Statskog v/Knut Røst: Søknad fra Arvid Jåma om omdisponering fra
gjeterhytte til fritidsbolig. Gjeterhytte ved Strømsetervatnet.
Leif Jåma erklærte seg inhabil i saken p.g.a slektskap.
Arvid Jåma skriver i sin søknad at det ikke er behov for gjeterhytte ved Strømsetern lengre,
og at det søkes om omdisponering til fritidsbolig ved punktfeste. Fjellstyret skal høres i dette
etter fjellovens §12. Kart ligger vedlagt.
Vedtak: Verran og Inderøy Fjellstyre har ingen innvendinger til at gjeterbua ved
Straumsetern, blir omdisponert til fritidsbolig.

Etter at sakene til møtet var gjennomgått hadde Leif Jåma flere punkter han ville ta opp.
-

Rot i naustet ved Ormsetvatnet.
Flere båtvrak burde vært levert, hent vraket ved Langvatnet.
Gapahuk ved Ormsetvatnet, tak må skiftes.
Syllstokk på gapahuk Jakobsholmen brukket.
Toalettet ved parkering Ormsetvatnet er fullt.
Bro ved Simadalen.
Bedre infotavle ved båtutleie Ormsetvatnet.
Disse sakene vil bli sett på.

Ole Tronstad. /s/

Grete Mari Sand. /s/

Leif Jåma. /s/

Ole A Iversen. /s/

Bjørn Skjelstad. /s/

Hans Tettli /s/

